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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
91/2009. (VII. 28.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008.
(X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás vehetõ igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett
gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenység.”
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„(7) E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásban a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem
kell alkalmazni.
(8) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés
c) pontjában elõírt nehéz helyzetben lévõséget a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes
gazdasági évet követõen kell vizsgálni.”

3. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EK Rendelet) 75. cikk 1. bekezdés
a) pontja szerinti felelõsségének eleget téve az Irányító
Hatóság úgy rögzíti a projektek kiválasztásának eljárását,
hogy teljesüljenek a következõ közösségi rendelkezések:
a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
HVS) részét képezõ jogcímek esetében a projektek kiválasztása az EK Rendelet 62. cikk 4. pontja szerint
a LEADER HACS-ok feladata;
b) az EK Rendelet IV. címének 4. szakaszában foglalt
LEADER elvek szerint az alulról jövõ megközelítéseket és
a helyi sajátosságokat érvényesíteni kell a HVS végrehajtása során.
(2) A fenti elvek szerint történik a benyújtott üzleti terv és
HVS-hez való illeszkedés értékelése. Az adminisztratív ellenõrzés keretében végzett értékelés során a fenti eljárás és
elvek úgy érvényesülnek, hogy a LEADER HACS-ok által
szabályszerûen adott pontszámokat kell figyelembe venni az
üzleti terv értékelésénél, amennyiben az ellenõrzés során
meghatározott pontszám és a LEADER HACS által adott
pontszám közti eltérés a 10%-ot nem haladja meg.
(3) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú
mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz.”
4. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

2. §
5. §
(1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, amelyek megvalósulásának helye az ügyfél
lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye
vagy fióktelepe, vagy fióktelephelye szerinti település.”
(2) Az R. 5. §-a a következõ (7)–(8) bekezdésekkel egészül ki:

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. október 19. és 2009. január 10. között benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 91/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez
1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok
1.1.

A Vásárhelyi Vidék JövĘjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése
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5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
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A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

Saját tĘke változása a beruházás
idĘtartama alatt

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.2.
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2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

Abaúj Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
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= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
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0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

1.3.

2009/106. szám

Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

2 pont

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen

27663

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS
5 pont
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= Nem
Összesen:
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0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.4.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

„Bakonyalja-Kisalföld Kapuja” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont
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benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
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EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intezítás” pontjában megjelölt szervezet).
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
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6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

1.5.

árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

27667

2 pont

Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
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= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
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3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
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Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

27669
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.6.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
10 pont
0 pont
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2. MinĘség- és környezetirányítási
szabványok alkalmazásra kerülnek

rendszerek,

= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

2009/106. szám

Okirat
másolata,
nyilatkozat amennyiben
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

27671

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Terv adatok értékelése

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.7.

2009/106. szám

2 pont

2 pont

Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt területén alkalmazandó
pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret.

27673

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.8.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ

Ügyfél

nyilatkozata

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési

27675

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont
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Terv adatok értékelése

A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.9.

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

Dél-Zempléni Nektár LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
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- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
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10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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projektméret;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.10. DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttmĦködések Helyi Közössége Közhasznú
Egyesülete területén alkalmazandó pontozás:
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Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg.
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Terv adatok értékelése

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
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Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont

2 pont

2 pont

1.11. Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
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- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
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4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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Max: 60 pont

1.12. Dunamellék-FelsĘ-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz LEADER Egyesület területén
alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont

3 pont
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- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése

0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
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A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

idĘtartama alatt

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.13. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontszám:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
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25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
x Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

27689

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv
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vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.14. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret.
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése

27691

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
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A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

idĘtartama alatt

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.15. Érmelléki Vidékfejlesztési Noprofit Kft:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák

27693

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti a szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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27695

vizsgálni.
Pénzügyi terv
Üzleti terv

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.16. Észak Hevesi LEADER FejlĘdéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben
valamennyi
fenti
szemponthoz
illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése
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5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
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A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

27697

Befektetett eszközök változása
Saját tĘke változása a beruházás
idĘtartama alatt

2 pont
2 pont

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.17. Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság

2009/106. szám
5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.18. FelsĘ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
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= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.

2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

Értékelési szempont

3 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
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pontszám

megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája
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pénzügyi

Befektetett eszközök változása
Saját tĘke változása a beruházás
idĘtartama alatt

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.19. Hajdúvölgy-Körösmente Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
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3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

27703

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
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= Nem
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
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0 pont

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv
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elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.20. HAJT-A Csapat Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.21. Kiskunok Vidékéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
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= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
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0 pont

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

27709

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Terv adatok értékelése

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

27710

MAGYAR KÖZLÖNY

Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont

2 pont

1.22. Közép-Nyírségéért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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Támogatási intezítás.
20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.23. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
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rendelhetĘ pontszám
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont
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az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.24. Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.

Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen

2009/106. szám
18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
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= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

0 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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Üzleti terv

2009/106. szám

max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.25. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont

3 pont
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történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
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0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata

2 pont
1 pont
2 pont
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Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.26. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új

Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
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18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret;

2009/106. szám
6 pont
0 pont

HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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1.27. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület
területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont

3 pont

0 pont
Kormányrendeletek
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meg:
= Igen
= Nem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:

mellékletei alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása

2 pont
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Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.28. Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
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rendelhetĘ pontszám
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

2009/106. szám

Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

2 pont

1.29. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
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6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS
5 pont
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= Nem

0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.30. Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési
alkalmazandó pontozás:

Programiroda

Nonprofit

Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

Kft

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont
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megszerzését
kifizetési
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
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az

utolsó
kérelem
10 pont
0 pont

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
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- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Terv adatok értékelése

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont
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Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

27733

2 pont

2 pont

1.31. UTIRO Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.32. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ

Ügyfél

nyilatkozata

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
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10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Terv adatok értékelése

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

1.33. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
alkalmazandó pontozás

Közösség

Közhasznú

Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,

2 pont

2 pont

Egyesület

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont

13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.34. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
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rendelhetĘ pontszám
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Vállalatértékelés

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont
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az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.35. „ZengĘ-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése

Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
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18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

27745

20 pont
0 pont

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv
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vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.36. Homokhátság FejlĘdéséért Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
6 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

5 pont
0 pont
85 pont
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Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

Értékelés módja
Befektetett eszközök változása
Saját tĘke változása a beruházás
idĘtartama alatt

2009/106. szám

Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
2 pont

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.37. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
másolata,
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat amennyiben
szabványok alkalmazásra kerülnek
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

2009/106. szám

hasznosítást
alapelemeit.
= Igen
= Nem
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vagy

illetve

a
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környezettudatosság

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Pénzügyi terv alapján
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10000000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (kivéve az
önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

2009/106. szám

0 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
Saját tĘke változása a beruházás
pénzügyi
idĘtartama alatt
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése

A vállalkozás
tervének koherenciája

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.38 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
0 pont

10 pont
0 pont

9 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási

HVS alapján
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
3 pont

1 pont

0 pont

0 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

10 pont
0 pont

7 pont
0 pont

8 pont
0 pont
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intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.39 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

20 pont
18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont

1 pont
A kérelem alapján
6 pont

3 pont

0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
- 1000 fĘ alatti
alapján (a települési
lakosságszám több
- 1000-2500 fĘ
település
összefogásával
megvalósuló fejlesztés
- 2501-3500 fĘ
esetén összeadódik)
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

8 pont
7 pont

6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

19 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

5 pont
0 pont
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idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.40 Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
5 pont

7 pont
3 pont

10 pont
5 pont
25 pont
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Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27757

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

27759

vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.41 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

17 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
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- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik a
támogatási kérelem:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen

6 pont

0 pont

0 pont

1 pont
0 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

6 pont
0 pont

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

24 pont
0 pont
HVS
1 pont
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= Nem
Összesen:

27761
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének
idĘtartama alatt
koherenciája
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.42 Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
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kifizetési
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

2009/106. szám

kérelem
5 pont
0 pont

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
A kérelem alapján
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti

8 pont
6 pont
4 pont
0 pont
5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
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- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

7 pont
6 pont
5 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább három
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
Értékelési szempont
megnevezése
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akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

2 pont

1.43 BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

5 pont
3 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

13 pont
12 pont
11 pont
8 pont
4 pont
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- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27765
0 pont

Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

5 pont

3 pont

5 pont
4 pont

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont

6 pont
0 pont

8 pont
0 pont

3 pont
0 pont
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
0 pont
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.44 Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
1 pont
0 pont
A kérelem alapján
4 pont

2 pont
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történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

10 pont
0 pont

10 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

10 pont
0 pont

6 pont
0 pont

10 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

0 pont
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Vállalatértékelés

Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

27769

2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.45 Dél-borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
2 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).

27771

Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
Értékelési szempont
megnevezése

27772

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

vizsgálni.
Pénzügyi terv
Üzleti terv

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.46 Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont

10 pont
6 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
A kérelem alapján
6 pont
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támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem

3 pont

0 pont

5 pont
3 pont

8 pont
7 pont
6 pont
5 pont

6 pont
3 pont

5 pont
0 pont

6 pont
3 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
3 pont
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Összesen:
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85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.47 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
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kifizetési
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

27775

kérelem
10 pont
0 pont

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

20 pont
18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti

10 pont
8 pont
6 pont
0 pont
5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
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= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

7 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

10 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
7 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

27777

évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

2 pont

1.48 ÉltetĘ Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet a HVS-ben szereplĘ projektméret
másfélszerese.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

2009/106. szám

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

Üzleti terv
Pénzügyi terv
Maximális pontszám

27779

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 30+10 pont
max. 20 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

27780
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1.49 Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
= 0-10 000 000 Ft/új munkahely
= 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
= 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
= 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
= 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
= Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
12 pont
6 pont
4 pont
2 pont
12 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

4 pont
3 pont
4 pont
3 pont
A kérelem alapján
0 pont

3 pont

0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

12 pont
8 pont
0 pont
0 pont

4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

8 pont
0 pont
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Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.50 Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
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= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27783
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

2009/106. szám

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

27785

pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.51 3-as Kézfogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
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= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

2009/106. szám
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
5 pont
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Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

27787

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.52 FelsĘ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont

3 pont

0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

8 pont
7 pont
5 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

5 pont
2 pont
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Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.53 FelsĘ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
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= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27791
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

2009/106. szám

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

27793

2 pont

1.54 FelsĘ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

13 pont
0 pont

5 pont
0 pont

7 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:

6 pont

0 pont
HVS
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= Igen
= Nem

5 pont
0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.55 Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
szabványok alkalmazásra kerülnek

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
10 pont
3 pont
vagy
másolata,
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amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

10 pont
3 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával

6 pont
4 pont
3 pont
0 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
3 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
Értékelési szempont
megnevezése
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont

2 pont

1.56 GERJE-SZTėK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
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Nyilatkozat
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

27799

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
3 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Üzleti terv
Pénzügyi terv
Maximális pontszám

max. 30+10 pont
max. 20 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.57 Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont

0 pont

0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

5 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

27803

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.58 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
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= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy

6 pont
5 pont
4 pont
0 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
3 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

3 pont
0 pont
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret 21 000 000 Ft.

27805

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

4 pont
0 pont
HVS alapján

25 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

5 pont 0 pont

85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
Értékelési szempont
megnevezése

27806
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Pénzügyi terv
Üzleti terv
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pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.59 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
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= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását

0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
Kérelem,

HVS
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alapján

segíti elĘ:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.60 Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
szabványok alkalmazásra kerülnek

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
15 pont
10 pont
vagy
másolata,
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amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
15 pont
12 pont
10 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával

6 pont
3 pont
2 pont
1 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
2 pont
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megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

10 pont
8 pont
6 pont
4 pont

10 pont
2 pont

3 pont
0 pont

10 pont
0 pont

10 pont

Amennyiben legalább három szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
7 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
Értékelési szempont
megnevezése
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évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

27811

2 pont

2 pont

1.61 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
3 pont

8 pont
3 pont

9 pont
3 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

16 pont
14 pont
10 pont

27812
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- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
8 pont
5 pont
3 pont

Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem

8 pont
6 pont
4 pont
0 pont
4 pont

2 pont

0 pont

5 pont
0 pont

12 pont
8 pont
6 pont
0 pont

6 pont
0 pont

7 pont
0 pont

7 pont
0 pont
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12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
0 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.62 Ipoly-menti Palócok TérségfejlesztĘ Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
5 pont

5 pont
3 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont

3 pont
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történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

0 pont
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A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

Vállalatértékelés

2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.63 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont
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Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

Értékelés módja
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

2009/106. szám
5 pont
0 pont

Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv
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max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.64 Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.65 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont
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benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
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= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
Értékelési szempont
megnevezése

27824

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzügyi terv
Üzleti terv

árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.66 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

15 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
6 pont
4 pont
2 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

27825

6 pont
4 pont
2 pont
2 pont
3 pont

2 pont

1 pont

3 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

4 pont
2 pont

8 pont
0 pont

10 pont
0 pont
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Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
19 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.67 Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

20 pont
18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

10 pont
8 pont
6 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont

3 pont

0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

10 pont
9 pont
8 pont
7 pont

5 pont
0 pont

5 pont
5 pont

8 pont
0 pont

10 pont
0 pont
HVS
7 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

5 pont
2 pont
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Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont

1.68 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

3 pont
0 pont

2 pont
0 pont

20 pont
0 pont
25 pont
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Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

Értékelés módja

2009/106. szám

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

15 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

27831
5 pont
0 pont

Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben
valamennyi
fenti
szemponthoz
illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

10 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.69 Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
14 pont
12 pont
10 pont
8 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
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= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
= 1000 fĘ alatti
= 1000-2500 fĘ
= 2501-3500 fĘ
= 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
3 pont

8 pont
7 pont
5 pont
4 pont

6 pont
3 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

3 pont

10 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
2 pont
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.70 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
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3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27835

5 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
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megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó emberek környezetének, életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret a HVS-ben szereplĘ projektméret
négyszerese.

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
2 pont
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében
tervezett
(bázis
év)
árbevételéhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét,
Értékelési szempont
megnevezése

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzügyi terv
Üzleti terv

27837

akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2
pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

2 pont

1.71 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást
vagy
illetve
a
környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az ügyfél nyilatkozata
alapján
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= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
- Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
- Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább két
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
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szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa a kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
2 pont
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.72 MEZėFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
10 pont
0 pont
vagy
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szabványok alkalmazásra kerülnek

= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást
vagy
illetve
a
környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

nyilatkozat
másolata,
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
- Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
- Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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27841

megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
Értékelési szempont
megnevezése
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

2 pont

2 pont

1.73 MezĘföldi Híd TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást
vagy
illetve
a
környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
6 pont

9 pont
7 pont

8 pont
6 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

23 pont
18 pont
16 pont
12 pont
8 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
- Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
- Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

5 pont
4 pont
0 pont
5 pont

4 pont

3 pont

8 pont
7 pont

7 pont
6 pont
5 pont
4 pont

4 pont
3 pont

5 pont
0 pont

2 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:

6 pont

15 pont
HVS
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= Igen
= Nem

5 pont
3 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.74 Nyírség FejlĘdéséért LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont
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kifizetési
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
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kérelem
10 pont
0 pont

Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
- Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
- Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
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- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
Értékelési szempont
megnevezése
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hatékonysági vizsgálata

Pénzügyi terv
Üzleti terv

évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

2 pont

1.75 ėrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

10 pont
9 pont
8 pont
7 pont
6 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

5 pont
4 pont
0 pont
5 pont

4 pont

0 pont

5 pont
0 pont

13 pont
11 pont
10 pont
8 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem

6 pont

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
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85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 30+10 pont
max. 20 pont
60 pont

Üzleti terv
Pénzügyi terv
Maximális pontszám

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.76 Sághegy LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
szabványok alkalmazásra kerülnek

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
10 pont
0 pont
vagy
másolata,
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amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés

6 pont
3pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Értékelési szempont
megnevezése
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Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

2 pont

1.77 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
3 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.78 SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
8 pont
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= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27855
6 pont

7 pont
5 pont

10 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

20 pont
18 pont
16 pont
12 pont
10 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési

8 pont
6 pont
4 pont
0 pont
6 pont

5 pont

0 pont

7 pont
5 pont
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lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

7 pont
6 pont
5 pont
4 pont

4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

3 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
4 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

27857

2 pont

2 pont

1.79 Strázsa-FelsĘ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

27858

MAGYAR KÖZLÖNY
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
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6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.80 Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ

Ügyfél

nyilatkozata

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

Vállalatértékelés

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két

Értékelési szempont
megnevezése
A vállalkozás
tervének koherenciája

HVS
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évben
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Terv adatok értékelése

3 pont

2 pont

2 pont

2 pont

1.81. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
3 pont

5 pont
2 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
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- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27863
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont

Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem

6 pont
4 pont
2 pont
0 pont
6 pont

5 pont

4 pont

0 pont
0 pont

8 pont
7 pont
6 pont
5 pont

10 pont
0 pont

6 pont
3 pont

6 pont
0 pont
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12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

10 pont
HVS
5 pont
3 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás
1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha az 1,2szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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1.82 Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont

3 pont
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történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

vállalkozás

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont

Értékelési szempont
megnevezése
A

0 pont
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idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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tervének koherenciája

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont

2 pont

2 pont

2 pont

1.83 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont
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Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:

6 pont
3 pont
3 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

27869
5 pont
0 pont

Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
4 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
Értékelési szempont
megnevezése

27870

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzügyi terv
Üzleti terv
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max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.84 Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
4 pont

10 pont
3 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

16 pont
12 pont
8 pont
6 pont
2 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján
6 pont
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- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

Értékelési szempont

3 pont

0 pont

5 pont
2 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
2 pont

7 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
2 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
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megnevezése
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pontszám

Befektetett eszközök változása
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont
2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont

2 pont

2 pont

2 pont

1.85 Vasi ėrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27873
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

27875

támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

2 pont

1.86 Velencei-tó TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
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az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret: 10 001 250 Ft;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

5 pont
0 pont
85 pont
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Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

27877

Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
2 pont
2 pont

Befektetett eszközök változása
Saját tĘke változása a beruházás
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tĘke változása a mĦködtetési
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
A vállalkozás
tervének koherenciája

pénzügyi

2 pont
1 pont
2 pont
2 pont

3 pont

2 pont

2 pont

2 pont

1.87 Vidékünk a jövĘnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
3 pont
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= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
5 pont
2 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
2 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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5 pont
2 pont
Kérelem alapján

6 pont
3 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
2 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.88 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
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az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

0 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

12 pont
0 pont

15 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

3 pont

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.89 Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

8 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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12 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

21 pont
19 pont
10 pont
3 pont
1 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
3 pont

2 pont

0 pont

2 pont
0 pont

8 pont
5 pont
4 pont
2 pont
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EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.

6 pont
0 pont

8 pont
0 pont

8 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

18 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.90 Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
5 pont

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
3 pont
2 pont
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= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen

0 pont

0 pont
HVS
5 pont
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= Nem

0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.91 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

15 pont
0 pont

5 pont
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= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
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megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
életminĘségének
dolgozó
emberek
környezetének,
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Értékelési szempont
megnevezése
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont
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2 pont

1.92 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont

10 pont
0 pont

5 pont
3 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
6 pont
4 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

6 pont
4 pont
2 pont
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= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:

0 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
4 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
3 pont

5 pont
2 pont

6 pont
0 pont

20 pont
0 pont
HVS
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= Igen
= Nem

5 pont
0 pont
85 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.93 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem

10 pont
0 pont
Igazolás

Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

27893

5 pont
0 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti

6 pont
3 pont
2 pont
0 pont
6 pont

0 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
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EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Értékelési szempont
megnevezése
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Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont

2 pont

2 pont

1.94 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
0 pont

10 pont
2 pont

5 pont
2 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján
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nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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6 pont
3 pont
3 pont
1 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
3 pont

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont

5 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

19 pont
HVS
5 pont
4 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
2 pont
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése

1.95 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

nyilatkozata
10 pont
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= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
5 pont

10 pont
5 pont

5 pont
3 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
14 pont
10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Az
ügyfél
nyilatkozata alapján

- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
A kérelem alapján
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési

6 pont
3 pont
2 pont
1 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
3 pont
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lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás alapján
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

0 pont
8 pont
6 pont
4 pont

6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását
alapján
segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
3 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
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2 pont

2 pont

1.96 Tiszatér Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Ügyfél nyilatkozata
1. Az ügyfél a településen még nem mĦködĘ
alapján
szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:
= Igen
= Nem
Okirat
vagy
2. MinĘség- és környezetirányítási és rendszerek,
nyilatkozat
másolata,
szabványok alkalmazásra kerülnek
amennyiben az ügyfél
vállalja
a
minĘsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásáig
= Igen
= Nem
Igazolás
3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság
alapelemeit.
= Igen
= Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
4. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bĘvítése
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma.
- 0-10 000 000 Ft/új munkahely
- 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely
- 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
5. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

15 pont
10 pont

5 pont
3 pont

5 pont
2 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

18 pont
16 pont
12 pont
10 pont
6 pont
4 pont
Nyilatkozat
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- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat (beleértve
az önfoglalkoztatást)
= Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)
= Nem foglalkoztat
Kérelem
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára
is biztonságosan használhatóvá válik)
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen valósul
mellékletei alapján
meg:
= Igen
= Nem
A
kérelem
8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (a települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1000-2500 fĘ
- 2501-3500 fĘ
- 3500 fĘ feletti
EgyüttmĦködési
9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások
megállapodás
együttmĦködésével valósul meg:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát, vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú
megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élĘ,
dolgozó
emberek
környezetének,
életminĘségének
javításához:
= Igen
= Nem
HVS alapján
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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6 pont
5 pont
4 pont
0 pont
6 pont

4 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
6 pont
6 pont
3 pont

6 pont
3 pont

5 pont
2 pont

6 pont
0 pont
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20 pont

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
13. A kérelem tárgya
megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

2009/106. szám

5 pont
egy

komplex

projekt

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
85 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ maximális
pontszám
Befektetett eszközök változása
2 pont
A vállalkozás pénzügyi
Saját tĘke változása a beruházás
2 pont
tervének koherenciája
idĘtartama alatt
Értékcsökkenés változása
2 pont
Saját tĘke változása a mĦködtetési
1 pont
idĘszak alatt
A vállalkozás 1 fĘre jutó
2 pont
árbevételének a vizsgálata
Vállalatértékelés
Adózás elĘtti eredmény vizsgálata
2 pont
az igénylés benyújtását megelĘzĘ két
évben
Terv adatok értékelése
A vállalkozás 1 fĘre jutó
3 pont
árbevételének a vizsgálata
Ha vállalkozás 1 fĘre jutó
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás
évéhez képest több, mint 10%-kal bĘvül,
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal,
akkor 2 pont. Induló vállalkozások
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra
2 pont
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont.
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont.
Pénzügyi terv üzemeltetésiHa kérelmezĘ benyújtást követĘ 3
hatékonysági vizsgálata
évben realizált árbevétele, a benyújtás
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez
képest a növekmények értéke eléri a
2 pont
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás
elĘtti eredmény a 4. évre nézve a bázis
évhez képest 10%-kal bĘvül, akkor 1
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2
2 pont
pont. Induló vállalkozás esetében a
vizsgálatot az aktiválás követĘ évre kell
vizsgálni.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
Üzleti terv
Max: 60 pont
Értékelési szempont
megnevezése
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
92/2009. (VII. 28.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló
137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §
(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008.
(X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél támogatási kérelmet a 4. számú melléklet
szerinti településen vagy annak külterületén megvalósuló
fejlesztésre nyújthat be, mely településen vagy annak külterületén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
Amennyiben a kérelem több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen vagy annak külterületén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.”
(2) Az R. 5. §-a a következõ (11)–(12) bekezdésekkel
egészül ki:
„(11) E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásban a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem
kell alkalmazni.
(12) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés
c) pontjában elõírt nehéz helyzetben lévõséget a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes
gazdasági évet követõen kell vizsgálni.”

27903
2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EK Rendelet) 75. cikk 1. bekezdés
a) pontja szerinti felelõsségének eleget téve az Irányító
Hatóság úgy rögzíti a projektek kiválasztásának eljárását,
hogy teljesüljenek a következõ közösségi rendelkezések:
a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
HVS) részét képezõ jogcímek esetében a projektek kiválasztása az EK Rendelet 62. cikk 4. pontja szerint
a LEADER HACS-ok feladata;
b) az EK Rendelet IV. címének 4. szakaszában foglalt
LEADER elvek szerint az alulról jövõ megközelítéseket és
a helyi sajátosságokat érvényesíteni kell a HVS végrehajtása során.
(2) A fenti elvek szerint történik a benyújtott üzleti terv és
HVS-hez való illeszkedés értékelése. Az adminisztratív ellenõrzés keretében végzett értékelés során a fenti eljárás és
elvek úgy érvényesülnek, hogy a LEADER HACS-ok által
szabályszerûen adott pontszámokat kell figyelembe venni az
üzleti terv értékelésénél, amennyiben az ellenõrzés során
meghatározott pontszám és a LEADER HACS által adott
pontszám közti eltérés a 10%-ot nem haladja meg.
(3) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú
mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz.”
3. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. október 19. és 2009. január 10. között benyújtott támogatási kérelmekre is
alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 92/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez
1. számú melléklet a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok
1.1.

Dél-Zempléni Nektár LEADER
alkalmazandó pontszámok

Vidékfejlesztési

Nonprofit

Kft

területén

Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
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- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás

Értékelés módja
Kérelem alapján

27905

0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;

2009/106. szám

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
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az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3 évben
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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Pénzügyi terv összesen
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ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.2.

Abaúj LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

MAGYAR KÖZLÖNY

Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
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turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
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a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.

Pénzügyi terv összesen

Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.3.

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem

27917

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

MAGYAR KÖZLÖNY

fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
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ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
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pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Pénzügyi terv összesen
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.4.

„Bakonyalja-Kisalföld Kapuja” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
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új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont
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akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intezítás” pontjában megjelölt szervezet);
Amennyiben
valamennyi
szemponthoz
illeszkedik:
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
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Saját bevételek aránya

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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a 15%-ot, akkor 2 pont;
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
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Üzemeltetési vizsgálat

KérelmezĘ értékelése:

2009/106. szám

Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
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Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
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Pénzügyi terv összesen
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ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.5.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
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jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
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0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

szemponthoz
0 pont

Nem illeszkedik:

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
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Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja
KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Üzemeltetési vizsgálat
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
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Pénzügyi terv összesen
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eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.6.

Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
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0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- 3000 fĘ feletti

1000
1001-3000

fĘ

alatti
alapján.
(települési
fĘ lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;

Értékelés módja
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5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Üzemeltetési vizsgálat
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
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akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
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Pénzügyi terv összesen
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ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.7.

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:

Értékelés módja
Kérelem alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
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mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

Értékelés módja
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5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont
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Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.8.

DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttmĦködése Helyi Közössége Közhasznú
Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméretet legfeljebb 25 %-kal haladhatja
meg.
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz
illeszkedik:
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20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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Pénzügyi terv összesen
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.9.

Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
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Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek

Értékelés módja
Kérelem alapján
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10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.10. Dunamellék LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
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követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
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Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Szállásadás

esetén

(beleértve,

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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Kihasználtság vizsgálata
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szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Pénzügyi terv összesen

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.11. „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
EgyüttmĦködési
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együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
x Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a támogatási kérelem illeszkedik a
HVS-ben megjelölt fenti szemponthoz:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
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ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
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Kihasználtság vizsgálata

2009/106. szám

pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Pénzügyi terv összesen
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.12. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztés Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
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új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont
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akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
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nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
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ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
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Pénzügyi terv összesen
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40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.13. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont
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vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
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rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
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nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
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ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
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Pénzügyi terv összesen
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40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.14. Észak-Hevesi Vidék FejlĘdéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
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Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Kihasználtság vizsgálata:
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
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Pénzügyi terv összesen
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esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.15. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
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közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem

2009/106. szám

3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékelés módja

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt

27991

0 pont
Kérelem, HVS
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komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
Összesen:
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5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
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a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.16. FelsĘ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló

Értékelés módja

2009/106. szám

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

Értékelés módja

27997

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
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pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
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kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.17. Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

Értékelés módja

28003

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

28004
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Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,

28005
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ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.18. HAJT-A Csapat Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

Értékelés módja

28009

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

MAGYAR KÖZLÖNY

Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
fejlesztése is történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
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Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
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Pénzügyi terv összesen
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akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.19. Kiskunok Vidékéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
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Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

28017

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
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árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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Pénzügyi terv összesen
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ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.20. Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz
illeszkedik:
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Saját bevételek aránya

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
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mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

Üzemeltetési vizsgálat

adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
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millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.21. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
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vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
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- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
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Üzemeltetési vizsgálat
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
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árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Pénzügyi terv összesen
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.22. Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

2009/106. szám

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

Pénzügyi szempontok

5 pont
0 pont
75 pont
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Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Kihasználtság vizsgálata:
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
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Üzemeltetési vizsgálat
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szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
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Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.23. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
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- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
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5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont

28040

MAGYAR KÖZLÖNY

- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

Értékelés módja

0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Üzemeltetési vizsgálat
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
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akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
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Pénzügyi terv összesen
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ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.24. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:

Értékelés módja
Kérelem alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
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mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

Értékelés módja

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:.
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

2009/106. szám

0 pont
Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
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Összesen:
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75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
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Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.25. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület
területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
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- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

Értékelés módja
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
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tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.26. Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
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- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

28059

0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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fejlesztése is történik)

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben,
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fejlesztése is történik)

akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai

28061

28062

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
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Pénzügyi terv összesen
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40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.27. Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
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- Nem

28065

0 pont
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
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Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

2009/106. szám

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
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benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
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a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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Pénzügyi terv összesen
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ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.28. Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési
alkalmazandó pontozás:
Értékelési szempont megnevezése

Programiroda

Nonprofit

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:

Kft

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont

szemponthoz

0 pont
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
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ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
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Kihasználtság vizsgálata
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pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Pénzügyi terv összesen
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.29. UTIRO LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
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- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
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KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

2009/106. szám

a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
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mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

Üzemeltetési vizsgálat
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pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
10%-kal haladja meg a bázis
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha
0,6-szorosát, akkor 4 pont.

Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
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vizsgálata
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pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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fejlesztése is történik)

Pénzügyi terv összesen

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.30. ÜDE-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
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KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

2009/106. szám

a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
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mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

Üzemeltetési vizsgálat
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pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
10%-kal haladja meg a bázis
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha
0,6-szorosát, akkor 4 pont.

Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
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vizsgálata
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pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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fejlesztése is történik)

Pénzügyi terv összesen

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.31. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai

Közösség

Közhasznú

Értékelés módja

Egyesület

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelési szempont

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetĘ
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(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Kihasználtság vizsgálata:
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
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Pénzügyi terv összesen
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évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.32. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
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közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
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3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékelés módja

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
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komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
Összesen:
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5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

MAGYAR KÖZLÖNY
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
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a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.33. „ZengĘ-Duna” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
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Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló

Értékelés módja
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:.
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
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Üzemeltetési vizsgálat
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.34. Homokhátság FejlĘdéséért Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
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Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek

Értékelés módja
Kérelem alapján

28107

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.35. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek és/vagy természeti és/vagy
kulturális értékek bemutatására irányul:
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérlemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérlemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma. (bele értve az önfoglalkoztatást)
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6.
Hátrányos
helyzetĦ
munkavállalót
foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január 1-én hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
1000
fĘ
alatti
alapján.
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
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követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
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Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Szállásadás

esetén

(beleértve,

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Pénzügyi terv összesen

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.36. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

5 pont

2 pont
0 pont
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vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
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10 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január l-jén hatályos
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
KSH
adatok
alapján
1001-3000
fĘ (települési lakosságszám több
- 3000 fĘ feletti
település
összefogásával
megvalósuló fejlesztés esetén
összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

1 pont
0 pont

0 pont
0 pont
0 pont

5 pont
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- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

3 pont

0 pont

7 pont
0 pont

12 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási
kiadások
aránya
az 5%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 9%-ot, akkor 2 pont;
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a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
(mĦködési
mĦködési

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Pénzügyi
stabilitás
bevételek
fedezik-e
a
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási
kiadások
aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi
stabilitás
(mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett nĘnek,
akkor 5 százalékpontonként növekedésre
1 pont adható, de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó
árbevétel értéke eléri a
Szállásadás esetén (beleértve, ha
600.000 Ft-ot, akkor 1
szálláshely fejlesztés esetén egyéb pont
szolgáltatás fejlesztése is történik)
800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1
tevékenység
esetén
(amennyiben pont
400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-,
600.000 Ft-ot, akkor 1
horgász turisztikai fejlesztés esetén pont
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell
figyelembe venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele
származik.
Szállásadás esetén (beleértve, ha
200.000 Ft-ot, akkor 2
szálláshely fejlesztés esetén egyéb pont
szolgáltatás fejlesztése is történik)
250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis
évben a dokumentálható, bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára
(függetlenül a férĘhelyek számától) esĘ
turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2
tevékenység
esetén
(amennyiben pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis
évben a dokumentálható, bizonylatokkal
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alátámasztott átlagos havi árbevétele az
agroturisztikai szolgáltató tevékenységbĘl
eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-,
40.000 Ft-ot, akkor 2
horgász turisztikai fejlesztés esetén pont
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis
évben a dokumentálható, bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele a
turisztikai szolgáltató tevékenységbĘl eléri
a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe
venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ ha
üzemeléssel számolva a 100%-ot) a 15% felett van, akkor 2 pont.
fejlesztést megelĘzĘ két év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési
megelĘzĘ év) adatát, akkor 1
pont; ha 20%-kal, akkor 2
pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló
szolgáltató
esetében ha a kihasználtság
eléri
a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ
0,4-szeresét, akkor 2
3 évben realizált árbevétele, (egyéni pont,
ha
vállalkozók esetében az adóalapba 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
beszámított bevétele) a benyújtás évében
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a
bázis évhez képest
Szállásadás esetén (beleértve, ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb mértékben bĘvül, akkor 2
szolgáltatás fejlesztése is történik)
pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szállásadó
esetében, ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot,
akkor 2 pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor
4 pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2
szálláshelyfejlesztés nem történik)
pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szolgáltató
esetében, ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a
2 pont, ha
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a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-,
20%-kal
nagyobb
horgász turisztikai fejlesztés esetén mértékben bĘvül, akkor 2
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem pont,
ha
történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szolgáltató
esetében, ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot,
akkor 2 pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor
4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe
venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a
Meghaladja a 3 millió
turisztikai
tevékenységbĘl
az
egy forintot
alkalmazottra jutó árbevétel (egyéni akkor
1
pont,
vállalkozások esetében az adóalapba ha a 4 millió forintot, akkor 2
beszámított
árbevétel)
értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató
esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2
évi terv átlaga alapján kell
elvégezni.

Kihasználtság vizsgálata

Szállásadás esetén (beleértve, ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis
200.000 Ft-ot, akkor 2
évben a dokumentálható, bizonylatokkal pont
alátámasztott
egy
vendégszobára 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
(függetlenül a férĘhelyek számától) esĘ 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis
20.000 Ft-ot, akkor 2
évben a dokumentálható, bizonylatokkal pont
alátámasztott átlagos havi árbevétele az 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
agroturisztikai szolgáltató tevékenységbĘl 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-,
40.000 Ft-ot, akkor 2
horgász turisztikai fejlesztés esetén pont
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
történik) Amennyiben az ügyfél által a 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
bázis
évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe
venni.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves üzemelés esetén 300
nappal számolva a 100%-ot) a fejlesztést
megelĘzĘ két év átlagában

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési
megelĘzĘ év) adatát, akkor 1
pont; ha 20%-kal, akkor 2
pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló
szolgáltató
esetében ha a kihasználtság
eléri
a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ
0,4-szeresét, akkor 2
3 évben realizált árbevétele, (egyéni pont, ha 0,6-szorosát, akkor 4
vállalkozók esetében az adóalapba pont.
beszámított bevétele) a benyújtás évében
tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a
bázis évhez képest
Szállásadás esetén (beleértve, ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb mértékben bĘvül, akkor 2
szolgáltatás fejlesztése is történik)
pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szállásadó
esetében, ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont,
ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2
szálláshelyfejlesztés nem történik)
pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szolgáltató
esetében, ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a
2 pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-,
20%-kal
nagyobb
horgász turisztikai fejlesztés esetén mértékben bĘvül, akkor 2
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem pont,
ha
történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló
szolgáltató
esetében, ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot,
akkor 2 pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor
4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe
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venni.
20 pont

Pénzügyi terv összesen

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.37. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

8 pont
6 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

15 pont
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- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

12 pont
10 pont
8 pont
Nyilatkozat

10 pont
8 pont
3 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
0 pont

A kérelem benyújtásának
évében
január l-jén hatályos KSH adatok
alapján (települési lakosságszám
több település összefogásával
megvalósuló fejlesztés esetén
összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
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Értékelés módja
Kérelem alapján

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám
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kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
3 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

15 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
2 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

2009/106. szám

értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
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számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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Pénzügyi terv összesen
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.38. A Vásárhelyi Vidék JövĘjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

15 pont
10 pont
5 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei
alapján
A kérelem benyújtásának
évében január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:

5 pont
0 pont
5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja

2009/106. szám

2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
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Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha
a
bevétel
eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
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Kihasználtság vizsgálata
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millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.39. Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont
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- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont
Értékelés módja
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont
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összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont
Értékelés módja
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméretet legfeljebb 2 %-kal haladhatja
meg.
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
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év átlagában

Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
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pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzügyi terv összesen
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.40. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

10 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

6 pont
4 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
1 pont
0 pont
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló

5 pont
4 pont
3 pont
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fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

Értékelés módja
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5 pont

3 pont

0 pont

6 pont
0 pont

6 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
HVS alapján

szemponthoz
30 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

1 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott egy vendégszobára (függetlenül a
férĘhelyek számától) esĘ turisztikai árbevétele
eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele az
agroturisztikai szolgáltató tevékenységbĘl eléri
a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele a
turisztikai szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1 pont;
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Kihasználtság vizsgálata
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott egy vendégszobára (függetlenül a
férĘhelyek számától) esĘ turisztikai árbevétele
eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele az
agroturisztikai szolgáltató tevékenységbĘl eléri
a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a
dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott átlagos havi árbevétele a
turisztikai szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
300 nappal számolva a 100%-ot) a
Ha nem állapítható meg
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fejlesztést megelĘzĘ két év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.41. Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

8 pont
4 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Pénzügyi terv alapján

10 pont
8 pont
4 pont
4 pont
Nyilatkozat
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megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

8 pont
5 pont
3 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
0 pont

A kérelem benyújtásának
évében január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
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Értékelés módja

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

5 pont
2 pont
HVS alapján
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább három
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján
7 pont
0 pont
75 pont

Összesen:

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;

Saját bevételek aránya meghaladja

a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

KérelmezĘ értékelése

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

a 10%-ot, akkor 1 pont;

Saját bevételek aránya

a 15%-ot, akkor 2 pont;
a 10%-ot, akkor 1 pont;

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja

a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
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Kihasználtság vizsgálata:
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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Pénzügyi terv összesen
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.42. Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
4 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) vagy szolgáltatás akadálymentesítése alapján
is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
1 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
3 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja

28159

5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
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Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
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millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.43. BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
1 pont

0 pont
Kérelem alapján

8 pont
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- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont
Értékelés módja
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti
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6 pont
4 pont

10 pont
5 pont

12 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
10 pont
8 pont
4 pont
Nyilatkozat

6 pont
5 pont
3 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) vagy szolgáltatás akadálymentesítése alapján
is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes

5 pont
4 pont

6 pont
5 pont
4 pont

5 pont

4 pont
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akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
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3 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

6 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

15 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
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KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ kifizetések
a bázis évhez képest a benyújtást követĘ 4. évre
5% felett nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de maximum 5
pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb mértékben
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel
eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
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adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a bázis határozatot követĘ 4. évben a
évhez képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
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szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb mértékben
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

Pénzügyi terv összesen

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.44. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

9 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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10 pont

5 pont
0 pont

8 pont
0 pont

8 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a

10 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
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3 pont

0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

10 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

MAGYAR KÖZLÖNY

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
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nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
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árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a bázis határozatot követĘ 4. évben a
évhez képest
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Pénzügyi terv összesen
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.45. Dél-Borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja

28175

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

10 pont
4 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
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5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
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Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

28177

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb mértékben
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
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esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható,
falusi turizmusból származó árbevétele a bázis
évhez képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
fejlesztése is történik)

Pénzügyi terv összesen
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0,6-szorosát, akkor 4 pont.

bizonylatokkal alátámasztott
határozatot követĘ 4. évben a

20%-kal nagyobb mértékben
bĘvül, akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb mértékben
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.46. Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
9 pont
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- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma: évében január l-jén hatályos KSH
1000
fĘ
alatti adatok
alapján
(települési

28181

8 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

12 pont
10 pont
8 pont
6 pont

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
3 pont

5 pont
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- 3000 fĘ feletti

1001-3000

fĘ lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékelés módja

5 pont
5 pont

5 pont

3 pont

2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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Kérelem, HVS alapján
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3 pont
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Összesen:

28183

75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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Kihasználtság vizsgálata:
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tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.47. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

8 pont
6 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Pénzügyi terv alapján

15 pont
12 pont
10 pont
8 pont
Nyilatkozat
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pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

15 pont
10 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
0 pont

A kérelem benyújtásának
évében január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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Értékelés módja

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
HVS alapján
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10 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó
árbevétel értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
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Kihasználtság vizsgálata:
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venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik)
300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
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tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1 pont;
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 ha
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb mértékben
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás bĘvül, akkor 2 pont, ha
fejlesztése is történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb mértékben
tevékenység
esetén
(amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb mértékben
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben bĘvül, akkor 2 pont, ha
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.48. ÉltetĘ Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
8 pont
5 pont

0 pont

10 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
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6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Nyilatkozat

10 pont
8 pont
4 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
3 pont

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
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Értékelés módja

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
2 pont
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13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméretet
a
HVS-ben
szereplĘ
projektméret másfélszerese.
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HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
KérelmezĘ értékelése
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
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Kihasználtság vizsgálata:
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.49. Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

0 pont
6 pont
8 pont

2 pont

0 pont

12 pont
5 pont

15 pont
0 pont

0 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám
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- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

8 pont
4 pont
2 pont
6 pont
Nyilatkozat

0 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
10 pont
0 pont

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

8 pont
6 pont
0 pont

0 pont

6 pont

2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám
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12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

28201

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
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Kihasználtság vizsgálata:
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értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
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számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.50. Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
6 pont
6 pont
Nyilatkozat

10 pont
8 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti

0 pont
0 pont

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont

4 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

10 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
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Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Értékelés módja
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Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
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árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel
eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
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bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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Pénzügyi terv összesen
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.51. 3-as Kézfogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja

2009/106. szám

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem
az összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

28213

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

5 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja

2009/106. szám

5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
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Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
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millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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Pénzügyi terv összesen
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.52. FelsĘ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
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- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja

2009/106. szám

0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik

5 pont
2 pont

5 pont
4 pont
1 pont

5 pont

3 pont
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- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;

28220

MAGYAR KÖZLÖNY

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

2009/106. szám

a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
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nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
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árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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Pénzügyi terv összesen
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.53. FelsĘ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben -

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

Értékelés módja
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0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás

5 pont
0 pont

0 pont
4 pont
5 pont
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alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

Pénzügyi szempontok

5 pont
0 pont
75 pont
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Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Kihasználtság vizsgálata:
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
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Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
ha

Induló szolgáltató esetében
a kihasználtság eléri a
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Pénzügyi terv összesen
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10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.54. FelsĘ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a

Értékelés módja
Kérelem alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám
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térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
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mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma: évében január l-jén hatályos KSH
1000
fĘ
alatti adatok
alapján
(települési
1001-3000
fĘ lakosságszám több település
- 3000 fĘ feletti
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

Értékelés módja

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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20 pont
0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Kihasználtság vizsgálata:
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
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dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.55. Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
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pontszám
Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

Értékelés módja

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
6 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
0 pont

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

szemponthoz
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Értékelés módja

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
1 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
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14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

2009/106. szám

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Kihasználtság vizsgálata:
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
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vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2

28239

28240

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel
eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
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mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.56. GERJE-SZTėK Helyi Vidékfejlesztési Közösség egyesület területén alkalmazandó
pontozás
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Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek
száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
10 pont
8 pont
6 pont
Nyilatkozat
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- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

10 pont
8 pont
6 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
3 pont

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem
az összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének ,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
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Értékelés módja

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

20 pont
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Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Kihasználtság vizsgálata:
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
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bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az azt
követĘ 2 évi terv átlaga alapján
kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
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év átlagában
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

28247

Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
10%-kal haladja meg a
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha
0,6-szorosát, akkor 4 pont.

Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.57. Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat
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munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
- 1001-3000 fĘ

10 pont
5 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
0 pont
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)

- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
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Értékelés módja

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Kihasználtság vizsgálata:

1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
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pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a bázis határozatot követĘ 4. évben a
évhez képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.58. HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
nemzetközi vagy országos jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
8 pont
5 pont

0 pont

10 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
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- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti
megváltozott munkavégzĘ képességĦ és /vagy
pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal, nĘi,
fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak
száma:
1000
fĘ
alatti
1001-3000
fĘ
- 3000 fĘ feletti

4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
8 pont
0 pont
Kormányrendeletek
mellékletei alapján
5 pont
3 pont

A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új
tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
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Értékelés módja
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
1 pont

4 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

2 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám
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- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret, legfeljebb 21.500.000 forint.
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2 pont
1 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
25 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy esetén
KérelmezĘ értékelése
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
KérelmezĘ értékelése:
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal,
akkor
2
pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság
eléri
a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szállásadó esetében, ha a
bevétel
eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4 pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel
eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2 pont,
ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4 pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
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tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
bázis év (a fejlesztési megelĘzĘ
év) adatát, akkor 1 pont; ha 20%kal, akkor 2 pont.

Üzemeltetési vizsgálat
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.59. Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám
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- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ

28262

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

maximális
pontszám
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
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Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja
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Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
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benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb
összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
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Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

MAGYAR KÖZLÖNY

Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha
a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
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40%-kal nagyobb
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

mértékben,

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.60. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
6 pont
4 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

8 pont
5 pont
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Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
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10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
2 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont
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- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

8 pont
4 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
három szemponthoz illeszkedik:

10 pont

Nem illeszkedik:.

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában
Üzemeltetési vizsgálat

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.

Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha
a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
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Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.61. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
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közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó

28273

3 pont

0 pont

8 pont

6 pont
3 pont

7 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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lakosainak száma:
1000
1001-3000
- 3000 fĘ feletti

fĘ

alatti
A kérelem benyújtásának
fĘ évében január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

Értékelés módja
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5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

8 pont
3 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont
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Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

28275
0 pont

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

0 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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által a bázis évben a dokumentálható, 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
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Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha
a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.62. Ipoly-menti Palócok TérségfejlesztĘ Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt

Értékelés módja
Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

8 pont
6 pont

5 pont
3 pont

10 pont
5 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám
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támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
6 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

28281

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
1 pont
HVS alapján

szemponthoz

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
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Üzemeltetési vizsgálat
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egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha
a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
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pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.63. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
6 pont
4 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

8 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
EgyüttmĦködési
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együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

14 pont
7 pont
0 pont

7 pont
0 pont

4 pont
3 pont
2 pont

4 pont

3 pont

1 pont
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környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

1 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja

2009/106. szám

5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
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kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
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Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat
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millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.64. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont
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- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
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Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Kihasználtság vizsgálata:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
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Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.65. Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal

Értékelés módja
Kérelem alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám
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rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat

Értékelés módja
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont
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Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

Értékelés módja

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt

28299

0 pont
Kérelem, HVS alapján
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komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
Összesen:
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5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
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Kihasználtság vizsgálata:
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vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.66. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának
bĘvítése
a
fejlesztés
hatására
Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont

0 pont

8 pont

5 pont
0 pont

8 pont
0 pont

7 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Pénzügyi terv alapján

10 pont
8 pont
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- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás

Értékelés módja
Kérelem alapján
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6 pont
5 pont

5 pont
4 pont
3 pont

3 pont
0 pont

7 pont
5 pont
3 pont

2 pont

1 pont

0 pont

8 pont
0 pont

10 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám
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kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

5 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:.

19 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Pénzügyi terv
MĦködési és fenntartási terv
Maximális

max. 20 pont
max. 30+10 pont
60 pont
Pénzügyi szempontok

Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
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Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

28307

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben
400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatást kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
250 .000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik)
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
pont; ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
Ha nem állapítható meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
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árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó
forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
akkor 1 pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont. Induló szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik)
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal
ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha
0,6-szorosát, akkor 4 pont.

Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)

Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
20%-kal nagyobb
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.67. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

8 pont
6 pont
Kérelem alapján
10 pont
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- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
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0 pont

5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

15 pont
12 pont
10 pont
8 pont

15 pont
10 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

10 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
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Üzemeltetési vizsgálat
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
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tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata

28315

forintot
akkor
1
pont,
ha a 4 millió forintot, akkor 2
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.68. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
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0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

15 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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- 3000 fĘ feletti

KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

Értékelés módja

2009/106. szám
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz

10 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:

Kérelem, HVS alapján
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- Igen
- Nem
Összesen:

28319

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
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év átlagában

Üzemeltetési vizsgálat

Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.69. Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

4 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

10 pont
5 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
10 pont
8 pont
6 pont
Nyilatkozat
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177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul

Értékelés módja
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10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
2 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
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- Egy célterületre irányul
13 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

10 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
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pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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Pénzügyi terv összesen
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az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.70. Mecsek -Völgység -Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám
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5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- Nem
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0 pont
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret a HVS-ben szereplĘ projektméret
négyszerese

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
Értékelés módja
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
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Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
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dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
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a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.71. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
két szemponthoz illeszkedik és a két szempont közül
az egyik a megoldási javaslat:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

2009/106. szám

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelés módja
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió

28339
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tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata
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forintot
akkor
1
pont,
ha a 4 millió forintot, akkor 2
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata
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Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik) 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik) 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.72. MEZėFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

28342
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megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
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0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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- 3000 fĘ feletti

adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

28343

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

28344
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Kihasználtság vizsgálata:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
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bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év
(a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha a
kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év) 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb
összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor
2
pont,
ha az 5 millió forintot 3
pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
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számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.73. MezĘföldi Híd TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

4 pont

10 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
5 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
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- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek

Kérelem alapján

28349

0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

28350
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kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Támogatási intenzitás.
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3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés
módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
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ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor
2
pont,
ha az 5 millió forintot 3
pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
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tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
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pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.74. Nyírség FejlĘdéséért Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
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10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
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Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
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ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor
2
pont,
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pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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fejlesztése is történik)

Pénzügyi terv összesen
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ha

40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.75. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
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Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
2 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
3 pont
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Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
2 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
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Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
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bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
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eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.76. ėrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
8 pont
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közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó

28367

6 pont

0 pont

10 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
0 pont

6 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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lakosainak száma:
1000
1001-3000
- 3000 fĘ feletti

fĘ

alatti
A kérelem benyújtásának
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

10 pont
8 pont
4 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

8 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

5 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Kihasználtság vizsgálata:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
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Üzemeltetési vizsgálat
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az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
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Pénzügyi terv összesen
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ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.77. Sághegy LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
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maximális
pontszám
Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont

28374

MAGYAR KÖZLÖNY
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

28375

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata
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ha

40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.

28378

MAGYAR KÖZLÖNY

Üzemeltetési vizsgálat
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
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20 pont

Pénzügyi terv összesen

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.78. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
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- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
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pontszám
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

3 pont
1 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke

2009/106. szám

KérelmezĘ értékelése:

MAGYAR KÖZLÖNY

eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
vizsgálata
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor
2
pont,
ha az 5 millió forintot 3
pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a

28383

28384

MAGYAR KÖZLÖNY

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat
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pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Pénzügyi terv összesen
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ha

40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.79. SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
Kérelem alapján

10 pont

8 pont
0 pont
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vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

10 pont
8 pont
6 pont
0 pont

10 pont
8 pont
0 pont

7 pont
5 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

4 pont
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akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

0 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

28387

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

2 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
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a 15 %-ot, akkor 2 pont;
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Kihasználtság vizsgálata:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Saját bevételek aránya
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KérelmezĘ értékelése:

MAGYAR KÖZLÖNY

Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
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Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat

pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.80. Strázsa-FelsĘ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján
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vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
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10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont
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akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont
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Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10 %-ot, akkor 1 pont;
a 15 %-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200.000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600.000 Ft-ot, akkor 3 pont
800.000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600.000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Kihasználtság vizsgálata:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
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bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata
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ha

40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200.000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250.000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300.000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20.000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40.000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60.000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80.000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
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Pénzügyi terv összesen
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ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600.000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800.000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200.000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600.000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.81. Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
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maximális
pontszám
Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelési szempont megnevezése

5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

Értékelés módja

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
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- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január l-jén hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
- 1000 fĘ alatti
megvalósuló
fejlesztés
esetén
- 1001-3000 fĘ
összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont megnevezése

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;

Értékelés módja

28399

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

28400
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Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
Üzemeltetési vizsgálat
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb

28401
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tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

10% felett van, akkor 1
pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szállásadó esetében, ha a
bevétel
eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor
4
pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel
eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont,
ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha
a
bevétel
eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.82. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
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Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

2009/106. szám

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

10 pont
7 pont
4 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont

10 pont
0 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
10 pont
8 pont
6 pont
Nyilatkozat
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nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-jén hatályos
- 3000 fĘ feletti
KSH adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
-helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem

Értékelési szempont
megnevezése

Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

28405

10 pont
5 pont
0 pont

0 pont
0 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont

4 pont

3 pont

5 pont
3 pont

10 pont
0 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:

10 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
3 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Pénzügyi terv
MĦködési és fenntartási terv
Maximális

max. 20 pont
max. 30+10 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
Természetes személy esetében

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
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Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik)
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
pont; ha
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel
15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
Ha nem állapítható meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
fejlesztése is történik)

KérelmezĘ értékelése

Kihasználtság vizsgálata
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20%-kal nagyobb
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében, ha a
bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1 600 000 Ft-ot, akkor 4 pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont,
ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a
bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont,
ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó
forintot akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel) értékének
2 pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot
3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor
4 pont.
Amennyiben nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont. Induló szállásadó/
szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az
azt követĘ 2 évi terv átlaga
alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése
is
történik)
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
egy vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai
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szolgáltató tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés
nem
történik)
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Amennyiben az ügyfél által a bázis évben a
dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal
ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha nem állapítható meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók
ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben
mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.83. Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám
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Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,

28411

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont 3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont
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életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Értékelési szempont
megnevezése
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5 pont
0 pont
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intezítás.

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja (EllenĘrzés módja)
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
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követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat

Értékelés módja

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
tevékenységbĘl származó árbevétel értéke eléri
a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
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KérelmezĘ értékelése:
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2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
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Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
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Pénzügyi terv összesen
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mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.84. Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
A kérelem benyújtásának
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
évében január l-jén hatályos KSH
lakosainak száma:
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
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5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
4 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja (EllenĘrzés módja)
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:
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Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
Értékelés módja
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2 pont
5 pont

20 pont
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont. Ha
év átlagában
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
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KérelmezĘ értékelése:
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Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
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pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.85. Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

12 pont
6 pont
3 pont

0 pont
Kérelem alapján

8 pont

5 pont
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- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
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0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

12 pont
8 pont
5 pont
2 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont
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- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
2 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
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a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat
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Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
1
pont,
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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Pénzügyi terv összesen

2009/106. szám

képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.86. Vasi ėrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben -

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont
3 pont
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programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

28429

0 pont

7 pont

4 pont
0 pont

8 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
0 pont

6 pont
3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
5 pont
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összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben
megfogalmazott, e rendeletben támogatható
tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés teljes
(nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb
fogyatékkal
élĘ
számára
is
biztonságosan
használhatóvá válik az épület) akadálymentesítésére
sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
-helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

5 pont

3 pont

0 pont

6 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen

3 pont

20pont
0 p ont
Kérelem, HVS alapján
5 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

- Nem
Összesen:
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0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja (EllenĘrzés módja)
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe venni,
amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
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ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb
összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.87. Velencei-tó TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám
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Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
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- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret: 10 001 250 Ft;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
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0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

3 pont
2 pont
HVS alapján

20 pont
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Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális
megnevezése
pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
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ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha 15% felett van, akkor 2 pont.
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
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mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben

év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.88. Vidékünk a JövĘnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont

12 pont
8 pont
4 pont
2 pont
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- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
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10 pont
5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
1 pont
HVS alapján
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

szemponthoz

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
3 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)
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tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
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ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben
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az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható, 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
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az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.89. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám
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átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
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12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

0 pont
0 pont

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

8 pont
0 pont
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- Igen
- Nem
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10 pont
0 pont
Értékelési szempont
megnevezése

Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

15 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális
megnevezése
pontszám
Természetes személy esetében
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)
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Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
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szálláshelyfejlesztés nem történik)

Pénzügyi terv összesen
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ha
40%-kal nagyobb
akkor 4 pont.

mértékben,

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.90. Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
5 pont
4 pont

2 pont

5 pont

3 pont
0 pont

11 pont
0 pont

9 pont
0 pont
35 pont
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Értékelési szempont
megnevezése

Horizontális szempontok
Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

8 pont
5 pont
3 pont

2 pont
0 pont

8 pont
6 pont

4 pont

5 pont

3 pont

0 pont

6 pont
0 pont
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Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
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8 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális pontszám

Kérelem alapján

5 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik

17 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

8 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
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megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
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Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont, ha az 5 millió forintot 3
vizsgálata
pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
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Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.91. Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más
tulajdonában álló értékek közül legalább egyet együttmĦködési megállapodás alapján vagy saját
szervezésben - programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

10 pont
5 pont

3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
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Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben
megfogalmazott, e rendeletben támogatható
tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés teljes
(nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb
fogyatékkal
élĘ
számára
is
biztonságosan
használhatóvá válik az épület) akadálymentesítésére
sor kerül
- Sor kerül benne
akadálymentesítésre, de nem az összes beruházás
tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

0 pont
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szempontjait:
- Igen
- Nem
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
-helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem

28461

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
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Felhalmozási kiadások aránya meghaladja

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:
Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:
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a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
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Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
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Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha a 15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
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Pénzügyi terv összesen
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pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.92. Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más
tulajdonában álló értékek közül legalább egyet együttmĦködési megállapodás alapján vagy saját
szervezésben - programként tervez bemutatni
- Nem
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Kérelem alapján

10 pont
5 pont

3 pont

0 pont
Kérelem alapján

10 pont
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- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
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6 pont
0 pont

5 pont
2 pont

10 pont
0 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
- 1000 fĘ alatti
- 1001-3000 fĘ
A kérelem benyújtásának
évében január l-jén hatályos KSH
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
- 3000 fĘ feletti
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben
megfogalmazott, e rendeletben támogatható

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

12 pont
10 pont
8 pont
6 pont

8 pont
5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

7 pont
5 pont

2 pont

3 pont
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tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés teljes
(nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb
fogyatékkal
élĘ
számára
is
biztonságosan
használhatóvá válik az épület) akadálymentesítésére
sor kerül
- Sor kerül benne
akadálymentesítésre, de nem az összes beruházás
tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
-helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
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2 pont

0 pont

4 pont
2 pont

8 pont
0 pont

Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja

Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

5 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
2 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

Összesen:

Értékelési szempont
megnevezése

KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata:

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám

Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
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árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
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Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.

Pénzügyi terv összesen

Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.93. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben -

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
5 pont

28472

MAGYAR KÖZLÖNY
programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:

2009/106. szám

3 pont

8 pont

6 pont
3 pont

7 pont
0 pont

10 pont
3 pont
35 pont

Horizontális szempontok
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
2 pont

8 pont
5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont

4 pont

0 pont

5 pont
3 pont

7 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem
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0 pont
Kérelem, HVS alapján
5 pont
0 pont
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Összesen:
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75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékeléshez rendelhetĘ
maximális
pontszám
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre
vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális
megnevezése
pontszám
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(EllenĘrzés módja)
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Kihasználtság vizsgálata:

Üzemeltetési vizsgálat
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számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát, akkor 1 pont; ha 20%-kal,
akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4

28475
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata

Üzemeltetési vizsgálat
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pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
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Pénzügyi terv összesen
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Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor
1
pont,
ha a 15%-ot, akkor 2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal nagyobb mértékben,
akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb
összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.94. Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám
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Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet - együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
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10 pont
5 pont
3 pont

0 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Pénzügyi terv alapján

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
Nyilatkozat

10 pont
5 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
-helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem

28479

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

Fejlesztés komplexitása
Értékelési szempont
megnevezése
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Kérelem alapján

3 pont
0 pont
HVS alapján
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Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

szemponthoz
20 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
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Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
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KérelmezĘ értékelése:

Kihasználtság vizsgálata
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mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az akkor
adóalapba beszámított árbevétel) értékének ha a 4 millió forintot, akkor 2
vizsgálata
pont, ha az 5 millió forintot 3
pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a
számítást a pályázat és az
azt követĘ 2 évi terv átlaga
alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
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mutatója (szezonális üzemelés esetén 100
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két
év átlagában

Üzemeltetési vizsgálat

Pénzügyi terv összesen

pont;
ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont
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* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.95. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet -együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kérelemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kérelemnek részét képezi egy
regionális jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4. Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési
szempont
megnevezése
Pénzügyi terv alapján
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.
- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
9 pont
7 pont

5 pont

10 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
9 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

12 pont
8 pont
4 pont
0 pont
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szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január l-jén hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Minden, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem, tervdokumentáció
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
Kérelem alapján
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
HVS alapján
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
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10 pont
7 pont
5 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

3 pont
2 pont
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Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább
egy szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

19 pont

14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
4 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
KérelmezĘ értékelése:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
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tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
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ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
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pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.96. Tiszatér Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont
megnevezése

Szakmai szempontok
Értékelés módja

Kérelem alapján
1. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a
térségben történelmi vagy kulturális múlttal
rendelkezĘ) mesterségek alapján, tevékenységek,
természeti és kulturális értékek bemutatására
irányul
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül két típus bemutatása
- Igen, a kérelemnek részét képezi a fenti értékek
közül egy típus bemutatása
- Igen, a fenti, de máshol/más tulajdonában álló
értékek közül legalább egyet együttmĦködési
megállapodás alapján vagy saját szervezésben programként tervez bemutatni
- Nem
Kérelem alapján
2. A fejlesztés helyszínének kistérségben van-e
természeti, kulturális vagy egyéb nemzetközi,
országos vagy regionális jelentĘségĦ turisztikai
vonzerĘ:
- Igen a kértemnek részét képezi egy nemzetközi
vagy országos jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ
bemutatása;
- Igen a kértemnek részét képezi egy regionális
jelentĘségĦ turisztikai vonzerĘ bemutatása;
- A fejlesztés térségében nincs turisztikai
vonzerĘ.
Kérelem alapján
3. A térség turisztikai kínálatában jön-e létre
új típusú vagy kínálatbĘvítĘ szolgáltatás:
- Igen
- Nem
EgyüttmĦködési
4.Az ügyfél az üzemeltetési idĘszak alatt
együttmĦködés keretében kívánja a fejlesztést megállapodás
megvalósítani:
- Igen
- Nem
Összesen:
Horizontális szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
5. A kérelem benyújtását megelĘzĘ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatottak
számának bĘvítése a fejlesztés hatására Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek száma.

Pénzügyi terv alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

10 pont
8 pont
5 pont

0 pont

10 pont

8 pont
0 pont

10 pont
0 pont

5 pont
0 pont
35 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám
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- 0-20 000 000 Ft/új munkahely
- 20 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely
- 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely
- Nem hoz létre új munkahelyet
Nyilatkozat
6. Foglalkoztat hátrányos helyzetĦ és/vagy a
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerinti megváltozott munkavégzĘ képességĦ és
/vagy pályakezdĘ munkavállalót (pályakezdĘ fiatal,
nĘi, fogyatékkal élĘ, gyesrĘl gyedrĘl visszatérĘ
munkavállalót)
- Legalább két fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Legalább egy fĘ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
- Nem foglalkoztat
Kormányrendeletek
7. A beruházás hátrányos helyzetĦ területen
mellékletei alapján
valósul meg:
- Igen
- Nem
8. A fejlesztés helye szerinti település állandó
lakosainak száma:
1000
fĘ
alatti
A kérelem benyújtásának
1001-3000
fĘ évében január 1-én hatályos KSH
- 3000 fĘ feletti
adatok
alapján.
(települési
lakosságszám több település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Kérelem, tervdokumentáció
9. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények)
vagy
szolgáltatás alapján
akadálymentesítése is megtörténik:
- Összes, a kérelemben megfogalmazott, e
rendeletben támogatható tevékenység keretében
megvalósuló fejlesztés teljes (nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik az
épület) akadálymentesítésére sor kerül
- Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
- Nem történik akadálymentesítés
Kérelem
alapján,
10. A támogatás révén tervezett új tevékenység
vagy
beruházás
során
alkalmazza
az tervdokumentáció alapján
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló
erĘforrások használatát vagy a környezetbarát és
környezetkímélĘ technológiák alkalmazásainak
szempontjait:
- Igen
- Nem
Kérelem alapján
11. A fejlesztés hozzájárul a természeti
értékek, a természeti és kulturális jellegzetességek
hosszú távú megĘrzéséhez, a fejlesztés által érintett
- helyben élĘ, dolgozó emberek környezetének,
életminĘségének javításához:
- Igen
- Nem
Fejlesztés komplexitása
Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
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12 pont
10 pont
8 pont
4 pont

10 pont
8 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
4 pont
3 pont

4 pont

2 pont

0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
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pontszám
12. Komplex (egymást kiegészítĘ) szolgáltatás
kiépítését célozza meg a kérelem (célterületek
kapcsolódása alapján)
- KettĘ vagy több célterületre irányul
- Egy célterületre irányul
13. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben
illeszkedik:

valamennyi

fenti

Kérelem alapján

4 pont
2 pont
HVS alapján

szemponthoz

20 pont
5 pont

Nem illeszkedik:
14. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
- Igen
- Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
75 pont

Pénzügyi szempontok
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
(EllenĘrzés módja)
maximális pontszám
megnevezése
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-porfit szervezet, egyházi jogi személy esetén
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
Saját bevételek aránya meghaladja
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
KérelmezĘ értékelése
3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek
fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben
a
személyi
jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a benyújtást
követĘ 4. évre 5% felett nĘnek, akkor 5
százalékpontonként növekedésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.
20 pont
Összesen:
Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetĘ
Értékelési szempont
maximális pontszám
megnevezése
Természetes személy esetében
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Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai tevékenységbĘl származó árbevétel
értéke eléri a
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
fejlesztése is történik)
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenység
esetén
(amennyiben 400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik)
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
Több szolgáltatás mĦködtetése esetén azon szolgáltatás kell figyelembe
venni, amelybĘl az ügyfélnek a nagyobb árbevétele származik.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
év átlagában
Ha
nem
állapítható
meg
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
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képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás esetén
Az ügyfélnek a bázis évben a turisztikai
Meghaladja a 3 millió
tevékenységbĘl az egy alkalmazottra jutó forintot
akkor
1
pont,
árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az ha a 4 millió forintot, akkor 2
adóalapba beszámított árbevétel) értékének pont,
vizsgálata
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4
pont.
Amennyiben
nincsen
alkalmazott, vagy az érték 3
millió forint alatt van akkor 0
pont.
Induló
szállásadó/
szolgáltató esetében a számítást a
pályázat és az azt követĘ 2 évi
terv átlaga alapján kell elvégezni.
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
200 000 Ft-ot, akkor 2 pont
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás 250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
fejlesztése is történik) Amennyiben az ügyfél 300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal
alátámasztott
egy
vendégszobára (függetlenül a férĘhelyek
számától) esĘ turisztikai árbevétele eléri a:
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
tevékenység
esetén
(amennyiben 30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
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szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele az agroturisztikai szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben 60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
szálláshelyfejlesztés nem történik) Amennyiben 80 000 Ft-ot, akkor 4 pont
az ügyfél által a bázis évben a dokumentálható,
bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi
árbevétele
a
turisztikai
szolgáltató
tevékenységbĘl eléri a:
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10% felett van, akkor 1
mutatója (szezonális üzemelés esetén 100 pont;
nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal ha
számolva a 100%-ot) a fejlesztést megelĘzĘ két 15% felett van, akkor 2 pont.
Ha
nem
állapítható
meg
év átlagában
kihasználtság, akkor 0 pont.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság
10%-kal haladja meg a bázis
mutatója a fejlesztést követĘ 4 évben
év (a fejlesztési megelĘzĘ év)
adatát,
akkor
1
pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében
ha a kihasználtság eléri a 10%-ot
akkor 1 pont, ha a 15%-ot, akkor
2 pont.
Ha az ügyfélnek a benyújtást követĘ 3
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
évben realizált árbevétele, (egyéni vállalkozók ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
esetében az adóalapba beszámított bevétele) a
benyújtás évében tervezett (bázis év)
árbevételéhez képest a növekmények értéke
eléri a támogatás
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott falusi
turizmusból származó árbevétele a határozatot követĘ 4. évben a bázis évhez
képest
Szállásadás
esetén
(beleértve,
ha
20%-kal
nagyobb
szálláshely fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
fejlesztése is történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Falusi és agroturisztikai szolgáltató
20%-kal
nagyobb
tevékenység
esetén
(amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2
pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4
pont.
Lovas-, bor-, vadász- és erdei-, horgász
20%-kal
nagyobb
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turisztikai fejlesztés esetén (amennyiben mértékben bĘvül, akkor 2 pont,
szálláshelyfejlesztés nem történik)
ha
40%-kal
nagyobb
mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2
pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4
pont.
Több szolgáltatás esetén nagyobb összeghatárokat kell figyelembe venni.
20 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
93/2009. (VII. 28.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. és 5. számú melléklet szerinti települések városi jogállását a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában kell vizsgálni.”
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a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
HVS) részét képezõ jogcímek esetében a projektek kiválasztása az EK Rendelet 62. cikk 4. pontja szerint a
LEADEAR HACS-ok feladata;
b) az EK Rendelet IV. címének 4. szakaszában foglalt
LEADER elvek szerint az alulról jövõ megközelítéseket és
a helyi sajátosságokat érvényesíteni kell a HVS végrehajtása során.
(2) A fenti elvek szerint történik a benyújtott mûködtetési és fenntarthatósági terv és HVS-hez való illeszkedés
értékelése. Az adminisztratív ellenõrzés keretében végzett
értékelés során a fenti eljárás és elvek úgy érvényesülnek,
hogy a LEADER HACS-ok által szabályszerûen adott
pontszámokat kell figyelembe venni a mûködtetési és
fenntarthatósági terv értékelésénél, amennyiben az ellenõrzés során meghatározott pontszám és a LEADER HACS
által adott pontszám közti eltérés a 10%-ot nem haladja
meg.
(3) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú
mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz.”
3. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

2. §

4. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EK Rendelet) 75. cikk 1. bekezdés
a) pontja szerinti felelõsségének eleget téve az Irányító
Hatóság úgy rögzíti a projektek kiválasztásának eljárását,
hogy teljesüljenek a következõ közösségi rendelkezések:

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. október 19. és 2009. január 10. között benyújtott támogatási kérelmekre is
alkalmazni kell.
(2) Az R. 3. § (6) bekezdés b) pontja hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY
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Melléklet a 93/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez”
Értékelési szempontok

1. „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem
benyújtásának évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám több
település összefogásával
megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

28501

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
x Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

2009/106. szám

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a támogatási kérelem illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek
fedezik-e
a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

2. Abaúj LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.3. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:.
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1. 4. „Bakonyalja-Kisalföld Kapuja” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
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Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

2009/106. szám

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat
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5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.5. Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.6. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
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5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1. 7. Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
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1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
projektméret;

2009/106. szám

HVS alapján
maximális
minimális

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.8. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
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Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1. 9. Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.10. Dunamellék-FelsĘ-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz LEADER Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

2009/106. szám

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.11. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás:
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

28551

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
projektméret;
Támogatási intenzitás.
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támogatható
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minimális

20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1. 12. Észak Hevesi Vidék FejlĘdéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.

28557

Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

28559

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése
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5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.13. Hajdúvölgy-Körösmente
alkalmazandó pontozás

Térség

Fejlesztéséért

Közhasznú

Egyesület

területén

1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

2009/106. szám

2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

28565

A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek
fedezik-e
a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1. 14. Kiskunok Vidékéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont

28568

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

28571

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.15. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

28573

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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HVS alapján

20 pont
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
0 pont
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.16. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
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Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.17. Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.18. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

28591

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1. 19. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

28593

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

28595

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
5 pont
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.20 Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
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Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

28599

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

28601

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

0 pont
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.21. Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
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Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

2009/106. szám

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése
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5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)

28608

MAGYAR KÖZLÖNY

Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.22. UTIRO LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.23. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

2009/106. szám

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

28617

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.24. Velencei-tó TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás:
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

28620

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret: 10 001 250 Ft
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
5 pont
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.25. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

28625

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.26. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

2009/106. szám

2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont

3. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont
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3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
4. Partnerség:
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Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:

A
kérelem
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ adatok alapján. (települési
=
1000
fĘ
alatti lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
GKM
rendeletnek
állapotú játszótér esetén
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
leírásának tartalma vagy a
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem

3 pont
2 pont
1 pont

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
6 pont
4 pont

5 pont
0 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:

2 pont
1 pont
0 pont
25 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településekben megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

0 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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Kérelem alapján

10 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

15 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.27. Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

28638

MAGYAR KÖZLÖNY

3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1. 28. „ZengĘ-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

28643

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

2009/106. szám

Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.29. Dél-Zempléni Nektár LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

28647

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
5 pont
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.30. DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttmĦködés Helyi Közösség Közhasznú Egyesüle
területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
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Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

28651

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg.

28653

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1. 31. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
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Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
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1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

28657

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

HVS alapján
20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.32. Észak-Borsodi LADER Unió Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
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Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

2009/106. szám

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.33. FelsĘ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése
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5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Saját bevételek aránya

Üzemeltetési vizsgálat

a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.34. HAJT-A Csapat Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

28673

2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

28675

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.35. Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

2009/106. szám

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.36. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
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= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.37. Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

28686

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
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1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.38. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.

2009/106. szám

Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése
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5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.39. Homokhátság FejlĘdéséért Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében (150
méter) álló épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális gyártó
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

28699

2. Fogyatékkal élĘk:

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletei alapján
számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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A kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

28701

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.40 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

1 pont
0 pont

4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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2 pont
5 pont
10 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
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5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

1 pont
3 pont
5 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:

3 pont

=
=
=

4 pont
3 pont
1 pont

2500

fĘ
1001-2500

1000

fĘ

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
fĘ adatok alapján. (települési
alatti lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

2 pont
0 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

6 pont
4 pont
2 pont

2 pont
0 pont

8 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
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0 pont
0 pont
0 pont

0 pont
0 pont

7 pont
3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

12 pont
0 pont

0 pont
11 pont
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Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.41 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

____________________

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
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= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
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3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
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= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

28709

2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
3 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.42 Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján.
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e 5 pont
rendeletben támogatható tevékenység keretében megvalósuló
fejlesztés akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

____________________

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

2009/106. szám

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont

2009/106. szám
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.43 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ
közötti adatok alapján.
=
1000
fĘ
alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

2009/106. szám

5 pont
3 pont

2 pont
3 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

28719

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
GKM
rendeletnek
állapotú játszótér esetén
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma vagy a
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
4 pont
3 pont

6 pont
0 pont

4 pont
0 pont

5 pont
0 pont
5 pont
4 pont
3 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
5 pont
3 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
4 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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25 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
3 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
60 pont
Maximális pontszám
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.44 Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

1
Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
2

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
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= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
== Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
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1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont
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Kérelem alapján

3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

2 pont
3 pont
6 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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5 pont
4 pont

5 pont
3 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább három
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.45 BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján.
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

2 pont
3 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

4 pont

Összesen:

3 pont
25 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

28729

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

3 pont
1 pont

3 pont
2 pont

6 pont
7 pont
8 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont
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= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
4 pont

3 pont
2 pont
1 pont
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- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
7 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:.

15 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.46 Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ
közötti adatok alapján.
=
1000
fĘ
alatti

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

2009/106. szám

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok
alapján.
(a
= 1001-2500 fĘ
települési lakosságszám
= 1000 fĘ alatti
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

2009/106. szám

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.47 Dél-Borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

1 pont
3 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Kérelem alapján

5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
1 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
2 pont
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Tervdokumentáció

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

4 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM rendeletnek
megfelelĘen, (Helyszínrajzba illesztett játszótér
elrendezési terv és
mĦszaki leírás alapján.) A
terület jelenlegi állapotát
bemutató digitális fotó és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
3 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.48 Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

4 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
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5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
2 pont
4 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
2 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
1 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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Tervdokumentáció

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
8 pont
6 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

15 pont
HVS
5 pont
3 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.49 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására alapján
irányul a fejlesztés

____________________
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= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ
közötti adatok alapján.
=
1000
fĘ
alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont
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3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

2009/106. szám

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.

28753

HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.50 ÉltetĘ Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
=
=

2500
1001-2500
1000

fĘ
fĘ
fĘ

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
feletti január 1-jén hatályos KSH
közötti adatok alapján.
alatti

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

4 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem alapján

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

28755

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
GKM
rendeletnek
állapotú játszótér esetén
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet;

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
5 pont
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.51 Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
=
2500
fĘ
feletti január 1-jén hatályos KSH
=
1001-2500
fĘ
közötti adatok alapján
=
1000
fĘ
alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

____________________

0 pont
0 pont

3 pont
2 pont

6 pont
4 pont

0 pont
8 pont
10 pont

Tervdokumentáció
0 pont

6 pont

Összesen:

2 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
0 pont
0 pont
6 pont
5 pont
4 pont
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= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
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3 pont
3 pont
Max. 5 pont adható!
0 pont
4 pont
5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

3 pont
2 pont

0 pont
3 pont
6 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

3 pont
2 pont

6 pont
2 pont
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Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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3 pont
2 pont
0 pont
7 pont
3 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
8 pont
7 pont

9 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

3 pont
2 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.52 Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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Tervdokumentáció
alapján

2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.53 3-as Kézfogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

____________________

5 pont
1 pont

5 pont
3 pont

5 pont
1 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

Tervdokumentáció
alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
1 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

28772

= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik
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és mĦszaki leírás alapján.)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

28773

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.54 FelsĘ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

4 pont
0 pont

5 pont
3 pont

6 pont
0 pont
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4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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1 pont
3 pont
4 pont

Tervdokumentáció
6 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
3 pont
4 pont
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Értékelési szempont megnevezése

több település
összefogásával
megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

2009/106. szám

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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2 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

0 pont
25 pont

Összesen:
4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

2. Fogyatékkal élĘk:

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
2 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.55 FelsĘ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés

____________________
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= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

28781

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ

Tervdokumentáció
alapján
2 pont

4 pont

Tervdokumentáció
alapján

1 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési

4 pont
3 pont
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= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.56 Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

____________________

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
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= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul

2009/106. szám

3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont
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Kérelem alapján

3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

2009/106. szám

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
1 pont
2 pont
4 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

28789

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

2009/106. szám

5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.57 GERJE-SZTėK Helyi Vidékfejlesztési Közösség területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg

Tervdokumentáció
alapján
4 pont
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= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem benyújtásának évében január 1jén hatályos KSH adatok
alapján (települési lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén
összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
GKM rendeletnek megállapotú játszótér esetén
felelĘen, (Helyszín-rajzba
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
illesztett játszótér elrendetérelem elhelyezése) történik
zési terv és mĦszaki leírás
= a meglévĘ szabványosítása történik
alapján)
= új kialakítása történik
A terület jelenlegi állapotát bemutató digitális fotó
és tervdokumentáció
alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú
mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
4 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret

2009/106. szám

5 pont
3 pont
A kérelem alapján
5 pont
4 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
60 pont
Maximális pontszám

5 pont
0 pont
60 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

28795

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.58 Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

____________________

3 pont
0 pont

6 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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6 pont
0 pont

0 pont
3 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= a beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= a beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= a beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

Értékelés módja

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= nem történik akadálymentesítés
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2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján

8 pont
4 pont
1 pont

3 pont
0 pont

3 pont
0 pont

6 pont
0 pont
0 pont
4 pont
5 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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3 pont
1 pont
A kérelem alapján
2 pont
1 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

8 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
7 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.59 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem

____________________

3 pont
0 pont
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Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
3 pont

6 pont
0 pont

2 pont
4 pont
6 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
4 pont
3 pont
2 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
== Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

4 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
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2 pont
4 pont
6 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem
együttmĦködési megállapodás
alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
0 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
3 pont

3 pont
0 pont

6 pont
0 pont

4 pont
0 pont
6 pont
4 pont
2 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú
mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.60 Ipoly-menti Palócok TérségfejlesztĘ Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a

____________________

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
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= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

28807

3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul

____________________

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
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= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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2 pont
1 pont
Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

____________________

6 pont
4 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
0 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Üzemeltetési vizsgálat

28811

2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5 pont

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

1.61 Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

____________________

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. A beruházás megvalósulási helye:

Tervdokumentáció
alapján

____________________
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= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,

____________________

6 pont
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= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

2009/106. szám

4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.62 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ közötti
adatok alapján.
= 1000 fĘ alatti

____________________

0 pont
0 pont

0 pont
0 pont

5 pont
0 pont

10 pont
15 pont
0 pont
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5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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Tervdokumentáció
5 pont

4 pont

Összesen:

3 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

0 pont
0 pont

5 pont
4 pont

5 pont
9 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv
= a meglévĘ szabványosítása történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
4 pont

5 pont
4 pont

5 pont
4 pont
3 pont
4 pont
0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
10 pont
10 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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0 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
5 pont
5 pont
Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
5 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.63 Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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3 pont
4 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

2 pont
3 pont
4 pont
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Értékelési szempont megnevezése

több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
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25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
2 pont
4 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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2 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.64 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
0 pont
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Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
1 pont
2 pont
4 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem együttmĦködési megállapodás
alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A kérelem benyújtásának évében január 1-jén
hatályos KSH adatok alapján. (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
állapotú játszótér esetén

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
játszótér elrendezési terv
térelem elhelyezése) történik
és mĦszaki leírás alapján.)
= a meglévĘ szabványosítása történik
A
terület
jelenlegi
= új kialakítása történik
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
Üzemeltetési vizsgálat
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.65 Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

____________________
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Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján.
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

3 pont
2 pont

5 pont
6 pont
7 pont

Tervdokumentáció
5 pont

4 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont
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3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

5 pont
2 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
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1 pont
3 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
1 pont

28834

MAGYAR KÖZLÖNY

5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
2 pont

4 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
2 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

7 pont
3 pont

3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

10 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
2 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.66 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

____________________

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
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5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont
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3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem

2009/106. szám

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret a HVS-ben szereplĘ projektméret
kétszeresét nem haladhatja meg

28841

HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.67 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont

Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. Az ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
= 2500 fĘ feletti
adatok alapján. (települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám
több
= 1000 fĘ alatti
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
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2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

28844
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Kérelem alapján

3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
megfelelĘen,
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati (Helyszínrajzba illesztett
térelem
elhelyezése)
történik játszótér elrendezési terv
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy

28845

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább két
szemponthoz illeszkedik, amelyek közül az egyik a
megoldási javaslat:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

28847

5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági terv

max. 20 pont
max. 30+10 pont
Max: 60 pont

1.68 MEZėFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén
= 2500 fĘ feletti
hatályos KSH adatok
alapján. (a települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám több
település összefogásával
= 1000 fĘ alatti
megvalósuló
fejlesztés
esetén
összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont

3. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

Értékelés módja

Tervdokumentáció
alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám
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= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló, 10 éven aluli gyereket
nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak
szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

28851

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.69 MezĘföldi Híd TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
4 pont
2 pont
Tervdokumentáció
alapján
4 pont
2 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

5 pont
6 pont
7 pont
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Tervdokumentáció

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem,
tervdokumentáció alapján

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
4 pont
3 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
2 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
2 pont
Kérelem alapján

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

6 pont
4 pont
3 pont
4 pont
5 pont

25 pont

28854

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= a beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= a beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= a beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

7 pont
6 pont
5 pont

2 pont
0 pont

6 pont
5 pont

3 pont
2 pont
7 pont
6 pont
5 pont
25 pont

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján

Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos

10 pont
9 pont
7 pont
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és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

4 pont
3 pont
A kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem alapján

2 pont
0 pont
Kérelem alapján

8 pont
2 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
18 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

3 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.70 Nyírség FejlĘdéséért Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

0 pont
2 pont
5 pont
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Tervdokumentáció

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
A kérelem benyújtásának évében január 1jén hatályos KSH adatok
alapján. (a települési
lakosságszám több
település összefogásával
megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy
pénzügyi összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

28860

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.71 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

Értékelés módja
3
Tervdokumentáció
alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
4

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

2 pont
3 pont
5 pont
5 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont

Összesen:
2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

28863

Értékelés módja

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
1 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
2 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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5 pont
2 pont
A kérelem alapján

5 pont 3 pont
1 pont
Kérelem alapján

5 pont
2 pont
Kérelem alapján

5 pont
2 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

20 pont
0 pont

Kérelem,
HVS
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

28867

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.72 ėrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul alapján
a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti benyújtásának évében január
= 1001-2500 fĘ közötti
1-jén hatályos KSH adatok
alapján
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

2 pont
0 pont
8 pont
10 pont
12 pont
3 pont
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2 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelési szempont megnevezése

Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
= 2500 fĘ feletti
alapján.
(a
települési
= 1001-2500 fĘ
lakosságszám több település
= 1000 fĘ alatti
összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

2009/106. szám

Értékelés módja

Tervdokumentáció
alapján

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont
adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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= a beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= a beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= a beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:
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4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont
adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának évében január
= 2500 fĘ feletti
1-jén hatályos KSH adatok
= 1001-2500 fĘ
alapján
(települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

28870

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.) GKM
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
rendeletnek
megfelelĘen,
leromlott állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
(Helyszínrajzba
illesztett
térelem elhelyezése) történik
játszótér elrendezési terv és
= a meglévĘ szabványosítása történik
mĦszaki
leírás
alapján)
= új kialakítása történik
A terület jelenlegi állapotát
bemutató digitális fotó és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó nyilatkozata alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott
településeken,
valamint
a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében
szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
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6 pont
5 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
0 pont
2 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
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1 pont
0 pont
Kérelem alapján

2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
8 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

23 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:

5 pont
0 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
60 pont
Maximális pontszám
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja

bevételek

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont

28872

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám

KérelmezĘ értékelése

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.73 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
=
1001-2500
fĘ
közötti
= 1000 fĘ alatti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
2 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

1 pont
3 pont
5 pont
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Tervdokumentáció

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

5 pont
2 pont
1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településeken megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.74 SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

2 pont
1 pont

6 pont
5 pont

5 pont
4 pont
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4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont
5 pont
6 pont

Tervdokumentáció
6 pont

5 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

3 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
4 pont
3 pont
2 pont
0 pont

6 pont
5 pont

6 pont
5 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:
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4 pont
5 pont
6 pont

25 pont

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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2 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
rendeletnek
leromlott
állapotú
játszótér
esetén GKM
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati megfelelĘen,
térelem
elhelyezése)
történik (Helyszínrajzba illesztett
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
leírásának tartalma
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

0 pont
25 pont

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont

10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

KérelmezĘ értékelése
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.75 Strázsa-FelsĘ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul alapján
a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelési szempont megnevezése
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Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen
valósul meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:
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1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2 pont

Összesen:
4. célterület
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
leírásának tartalma
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

2009/106. szám

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
0 pont
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Kérelem,
HVS
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

28887

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.76 Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

5
Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
6

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén
= 2500 fĘ feletti
hatályos KSH adatok
alapján
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
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5 pont
0 pont

0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
5 pont
= Nem
0 pont
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében 1
pont
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH 2
pont
= 1000 fĘ alatti
adatok
alapján.
(a 4 pont
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
25 pont
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékeléshez
Értékelési szempont megnevezése
rendelhetĘ pontszám
Szakmai
Tervdokumentáció
1. A beruházás megvalósulási helye:
alapján
4 pont
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
3 pont
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2 pont
Max. 7 pont adható!
Tervdokumentáció
2. A beruházás bemutatása:
alapján
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
4 pont
irányul
2 pont
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
1 pont
Kérelem alapján
3 pont
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
2 pont
= hetente max. 3 napon nyitva tart
0 pont
Kérelem,
Partnerség:
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
2 pont
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
0 pont
A kérelem benyúj5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
tásának évében január 1-jén
4 pont
= 1001-2500 fĘ
hatályos KSH adatok alap3 pont
= 1000 fĘ alatti
ján (települési lakosságszám
1 pont
több település összefogásával megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
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Tervdokumentáció

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó
nyilatkozata
alapján

2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- no,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont
5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ: alapján
=
Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.77. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

3 pont
4 pont
5 pont
5 pont

4 pont

Összesen:

3 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
4 pont
3 pont
1 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont

4 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

2 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
rendeletnek
leromlott
állapotú
játszótér
esetén GKM
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati megfelelĘen,
térelem
elhelyezése)
történik (Helyszínrajzba illesztett
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik játszótér elrendezési terv
= új kialakítása történik
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
nyilatkozata
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

0 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz:

20 pont

Nem illeszkedik:

10 pont
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7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem,
alapján

28897

HVS

Összesen:

5 pont
3 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.78 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

7
Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
8

5 pont
3 pont
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2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
=
1001-2500
fĘ
közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

1 pont
3 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont

Összesen:
2. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
5 pont
= Nem
3 pont
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében 1
pont
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH 2
pont
= 1000 fĘ alatti
adatok
alapján.
(a 4 pont
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
25 pont
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékeléshez
Értékelési szempont megnevezése
rendelhetĘ pontszám
Szakmai
Tervdokumentáció
1. A beruházás megvalósulási helye:
alapján
4 pont
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
3 pont
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2 pont
Max. 7 pont adható!
Tervdokumentáció
2. A beruházás bemutatása:
alapján
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
4 pont
irányul
2 pont
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
1 pont
Kérelem alapján
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
3 pont
= hetente 4-6 napon nyitva tart
2 pont
= hetente max. 3 napon nyitva tart
0 pont
Kérelem,
Partnerség:
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
2 pont
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
0 pont
A kérelem benyújtá5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
sának évében január 1-jén
4 pont
= 1001-2500 fĘ
hatályos KSH adatok alap3 pont
= 1000 fĘ alatti
ján (települési lakosságszám
1 pont
több település összefogásával megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
5 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
8 pont
4 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
0 pont
5 pont
3 pont
0 pont

5 pont
2 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ: alapján
=
Igen
= Nem
Összesen:

2009/106. szám

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja

bevételek

aránya

5 pont
4 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.79 Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul alapján
a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

1 pont
3 pont
5 pont
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január
1-jén
hatályos KSH adatok
alapján.
(a
települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:
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1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint

____________________

8 pont
6 pont
4 pont

3 pont
0 pont

5 pont
2 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

A kérelem alapján
10 pont
6 pont
2 pont
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Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
2 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
2 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.80 Vasi ėrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont
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= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti benyújtásának
évében
=
1001-2500
fĘ
közötti január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
alapján,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
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5 pont
3 pont

3 pont
0 pont
2 pont
4 pont
7 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

5 pont
0 pont
1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
4. Partnerség:

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

alapján,

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A kérelem benyújtásá5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
nak évében január 1-jén
= 1001-2500 fĘ
hatályos KSH adatok alap= 1000 fĘ alatti
ján. (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
rendeletnek
leromlott
állapotú
játszótér
esetén GKM
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati megfelelĘen,
térelem
elhelyezése)
történik (Helyszínrajzba illesztett
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik játszótér elrendezési terv
= új kialakítása történik
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
8 pont

5 pont
0 pont

3 pont
1 pont

5 pont
0 pont
2 pont
3 pont
4 pont
25 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

Értékelés módja
A kérelem alapján

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
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10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
5 pont
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.81 Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
=
1001-2500
fĘ
közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelési szempont megnevezése

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
4 pont
Tervdokumentáció
alapján
3 pont
1 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján
Tervdokumentáció

6 pont
4 pont
7 pont
5 pont

3 pont

Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

___________________
_

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen
valósul meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart

2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont
adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján.
(a
települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
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5 pont
0 pont
1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont
adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Partnerség:

Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának évében január
= 1001-2500 fĘ
1-jén hatályos KSH adatok
= 1000 fĘ alatti
alapján
(települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés
esetén
összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik
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78/2003. (XI. 27.) GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba
illesztett
játszótér elrendezési terv és
mĦszaki leírás alapján) A
terület jelenlegi állapotát
bemutató digitális fotó és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó nyilatkozata alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
8 pont
10 pont

5 pont
0 pont

3 pont
1 pont

3 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott
településeken,
valamint
a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében
szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
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4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
2 pont

2 pont
0 pont

5 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont

8 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.
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0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ:
=
Igen
= Nem

Kérelem, HVS alapján
5 pont
0 pont
Összesen:

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.82 Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

____________________
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1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
=
1001-2500
fĘ
közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
alapján
3 pont
2 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
4 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

2 pont
3 pont
7 pont
6 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem,
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy
használaton kívüli épületben, területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
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5 pont
3 pont

3 pont
0 pont
2 pont
3 pont
6 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
2 pont
1 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
4 pont
3 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

2 pont
3 pont
4 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont

Összesen:
4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
tartalma
vagy
a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

3 pont
4 pont
6 pont

5 pont
0 pont

3 pont
0 pont

7 pont
0 pont
2 pont
3 pont
4 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont

0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ: alapján
=
Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja

bevételek

aránya

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.83. Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

0 pont
3 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
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= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi és országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
alapján,
tervdokumentáció

2009/106. szám

1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
4 pont
3 pont
2 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

4 pont
2 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

0 pont
3 pont
6 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg,
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg,
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul,
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul,
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart,
= hetente 4-6 napon nyitva tart,
= hetente max. 3 napon nyitva tart.

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
együttmĦködési
megállapodás

4. Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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alapján,

3 pont
2 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció

4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
rendeletnek
leromlott
állapotú
játszótér
esetén GKM
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati megfelelĘen,
térelem
elhelyezése)
történik (Helyszínrajzba illesztett
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
3 pont

4 pont
2 pont

5 pont
3 pont
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4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

Tervdokumentáció
4 pont
2 pont

Összesen:

6 pont
6 pont
4 pont
25 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú
mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ:
=
Igen
= Nem
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5 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
2 pont
60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
5 pont
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.84 FelsĘ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján

5 pont 3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
1 pont
0 pont
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2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart

Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
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2 pont
4 pont
7 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

2.
Fogyatékkal
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz,
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek
vehetĘ
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális
közvetlen közelében (150 méteren belül)
fejlesztés
= Igen
= Nem

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
6
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv 4
és mĦszaki leírás alapján) 2 pont
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
élĘk:
mely speciális leírásának tartalma vagy a
által is igénybe gyártó
nyilatkozata
alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján
létesítmények
valósul meg a
5 pont
0 pont

pont
pont
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Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.85 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
4 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
4 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
4 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Tervdokumentáció

4 pont
5 pont
6 pont
4 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul

2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

5 pont
4 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont
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3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti benyújtásának
évében
=
1001-2500
fĘ január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik
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78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
leírásának tartalma
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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5 pont
4 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
9 pont
8 pont

4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
3 pont

4 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
2 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ: alapján
=
Igen
= Nem
Összesen:

25 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont 0 pont

60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.86 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

___________________
_

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján
Tervdokumentáció

1 pont
3 pont
5 pont
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen
valósul meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont
adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján.
(a
települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

2 pont
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2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Tervdokumentáció
alapján

Max. 7 pont
adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának évében január
= 2500 fĘ feletti
1-jén hatályos KSH adatok
= 1001-2500 fĘ
alapján
(települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

2009/106. szám

78/2003. (XI. 27.) GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba
illesztett
játszótér elrendezési terv és
mĦszaki leírás alapján) A
terület jelenlegi állapotát
bemutató digitális fotó és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó nyilatkozata alapján
vehetĘ

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott
településeken,
valamint
a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében
szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
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5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ:
=
Igen
= Nem

Kérelem, HVS alapján

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja
KérelmezĘ értékelése
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bevételek

aránya

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Saját bevételek aránya
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont

5 pont

1.87 Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________

1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul
a fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)

___________________
_

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján

A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján
Tervdokumentáció

5 pont
3 pont
2 pont
3 pont

5 pont
5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Értékelési szempont megnevezése

Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

2009/106. szám

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont
adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának évében január
1-jén hatályos KSH adatok
alapján.
(a
települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés
esetén
összeadódik)
Összesen:

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen
valósul meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont
adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának évében január
= 2500 fĘ feletti
1-jén hatályos KSH adatok
= 1001-2500 fĘ
alapján
(települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés
esetén
összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.) GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba
illesztett
játszótér elrendezési terv és
mĦszaki leírás alapján) A
terület jelenlegi állapotát
bemutató digitális fotó és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó nyilatkozata alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott
településeken,
valamint
a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében
szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
=
Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret;
Megvalósulás során támogatható minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben legalább három szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ:
=
Igen
= Nem
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20 pont
0 pont
Kérelem, HVS alapján

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.88 Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

1 pont
2 pont
5 pont
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Tervdokumentáció

5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,1%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

5 pont
4 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

2 pont
4 pont
5 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott állapotú játszótér esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem elhelyezése) történik
= a meglévĘ szabványosítása történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
6 pont
4 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
25
év
alatti
pályakezdĘ
fiatal,
fogyatékkal
élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ
munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

2009/106. szám

6 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
3 pont
1 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

25 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex
projekt
megvalósítását
segíti
elĘ: alapján
=
Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

1 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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KérelmezĘ értékelése

3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.89 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

____________________

Tervdokumentáció
alapján
3 pont
2 pont
Tervdokumentáció
alapján
7 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

5 pont
4 pont
1 pont 6 pont

8 pont
2 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

1 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ
maximális
pontszám

0 pont
0 pont
0 pont
0 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
2 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

4 pont
2 pont

5 pont
10 pont
12 pont

25 pont
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3. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
2 pont
4 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

3 pont
1 pont
4 pont
5 pont
6 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
25
év
alatti
pályakezdĘ
fiatal,
fogyatékkal
élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ
munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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3 pont
0 pont
A kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
7 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

19 pont
HVS
10 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

2009/106. szám

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.90 Sághegy Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul alapján
a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ közötti
január 1-jén hatályos
= 1000 fĘ alatti
KSH adatok alapján
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
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0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos
KSH adatok alapján. (a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen
valósul meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos
= 1001-2500 fĘ
KSH
adatok
alapján
= 1000 fĘ alatti
(települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont
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6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

Tervdokumentáció
4 pont

2 pont

Összesen:
4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A
játszótéri
2. Fogyatékkal élĘk:
eszközök
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
leírásának tartalma
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
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A kérelem alapján

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott
településeken,
valamint
a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében
szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás során támogatható maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

2009/106. szám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont
5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont 0 pont

60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.91 Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ közötti
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
= 1000 fĘ alatti
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
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5 pont
0 pont
0 pont
2 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
= 1000 fĘ alatti
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
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5 pont
0 pont
1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A kérelem benyújtásának évében január 1-jén
hatályos KSH adatok alapján (települési lakosságszám
több település összefogásával megvalósuló fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont
5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

0 pont
5 pont 0 pont

60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e
a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.92 Vidékünk a JövĘnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
= 1001-2500 fĘ közötti

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján

= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

5 pont
3 pont
1 pont
2 pont

5 pont
Tervdokumentáció
5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

2009/106. szám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
1 pont
2 pont
4 pont

Kérelem alapján
3 pont
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= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

2 pont
1 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik
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78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
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5 pont
3 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
=
Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont 5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

0 pont
5 pont 0 pont

60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
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Üzemeltetési vizsgálat

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

2009/106. szám

5 pont

1.93 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a
fejlesztés
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

____________________

Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
Tervdokumentáció
alapján
5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

1 pont
3 pont
5 pont
5 pont

4 pont

Összesen:

0 pont
25 pont
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2. célterület:
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

1 pont
2 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont
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= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

2009/106. szám

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
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4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
6 pont
4 pont
4 pont

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont
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= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

5 pont
0 pont
A kérelem alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja

bevételek

aránya
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.94 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai szempontok
____________________
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a alapján
fejlesztés:
= Igen
= Nem

____________________

5 pont
3 pont

5 pont 3 pont

5 pont
0 pont
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A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
=
2500
fĘ
feletti benyújtásának
évében
=
1001-2500
fĘ
közötti január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
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3 pont
4 pont
5 pont
5 pont

3 pont

2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján

Kérelem
tervdokumentáció alapján

6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
5 pont
4 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település

2 pont
3 pont
4 pont
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Értékelési szempont megnevezése

összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:
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25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
3 pont
2 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

3 pont
3 pont
2 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
leírásának tartalma
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
alapján
vehetĘ
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:
Komplexitás
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont

5 pont
4 pont

5 pont
4 pont

5 pont
3 pont
4 pont
3 pont
2 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont
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240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A
fejlesztés
által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
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5 pont
3 pont
A kérelem alapján
5 pont
4 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

20 pont
19 pont
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Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

2009/106. szám

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
4 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont

1.95 A Vásárhelyi Vidék JövĘjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9
Szakmai szempontok
Tervdokumentáció
1. Legalább 3, egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épület felújítására irányul a alapján
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetében álló alapján
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ
pontszám
10

5 pont
0 pont

5 pont
3 pont
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3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára
is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció
alapján

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján
Tervdokumentáció

5 pont
0 pont
0 pont
2 pont
5 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

2. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai szempontok
Kérelem alapján
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem
2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
tervdokumentáció alapján
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
Kérelem alapján
3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt
álló és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
Max. 5 pont adható!
5 pont
3 pont
1 pont
0 pont

3 pont
0 pont
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Kérelem alapján
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ
január 1-jén hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok
alapján.
(a
települési lakosságszám
több
település
összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul
= üzlet helyiség kialakítására irányul
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente max. 3 napon nyitva tart
Partnerség:

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

2009/106. szám

7 pont
0 pont
0 pont
4 pont
0 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Tervdokumentáció
alapján
4 pont

2 pont

Tervdokumentáció
alapján

0 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
1 pont
Kérelem,
együttmĦködési
megállapodás alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
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2 pont
4 pont
0 pont

4 pont

2 pont

Összesen:

0 pont
25 pont

4. célterület
Értékelési szempont megnevezése
Szakmai szempontok
1. Közterületen vagy intézmény udvarán lévĘ
leromlott
állapotú
játszótér
esetén
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati
térelem
elhelyezése)
történik
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik
= új kialakítása történik

Értékelés módja

78/2003. (XI. 27.)
GKM
rendeletnek
megfelelĘen,
(Helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján)
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális
leírásának tartalma
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe vagy a gyártó nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
alapján
játszótér vagy a játszótéri eszköz:
= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
Összesen:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
2 pont
4 pont
6 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
2 pont
4 pont
0 pont
25 pont
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Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló,
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés
által érintett, helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét,
életminĘségét
= Igen
= Nem
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Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
6 pont
2 pont

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

20 pont
0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek
fedezik-e a
mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Üzemeltetési vizsgálat
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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1.96 A Tiszatér LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
1. célterület:
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Tervdokumentáció
1. Legalább 3 egymással kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ épületek felújítására
irányul a fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
2. A fejlesztés a helyi és országos védelem alatt álló és
látogatható épületek közvetlen környezetében álló
épületek felújítására irányul:
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
4. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
benyújtásának
évében
= 1001-2500 fĘ közötti
január 1-én hatályos KSH
= 1000 fĘ alatti
adatok alapján.
Tervdokumentáció
5. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘk
számára is biztonságosan használhatóvá válik az épület)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés.
Összesen:
2. célterület:
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai
1. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
terület
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
3 pont
4 pont
5 pont
5 pont

3 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

Kérelem alapján
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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2. A ügyfél használati vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi
= 5 vagy több, mint 5 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3 vagy több, mint 3 különbözĘ típusú térelem
elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi és országos védelem alatt álló
és látogatható épületek közvetlen környezetének
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
5. Beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

Értékelési szempont megnevezése

Kérelem
alapján,
tervdokumentáció

= közmĦvesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására
irányul;
= közmĦvesített, fedett elárusító helyek kialakítására
irányul;
= üzlet helyiség kialakítására irányul.
3. A helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;
= hetente 4-6 napon nyitva tart;
= hetente max. 3 napon nyitva tart.

Max. 5 pont adható!
5 pont
4 pont
2 pont
0 pont

Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont

A
kérelem
benyújtásának
évében
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján. (települési
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Összesen:
3. célterület
Értékelés módja

Szakmai
1. A beruházás megvalósulási helye:
= A beruházás leromlott állapotban lévĘ épületben,
területen, vagy használaton kívüli épületben, területen valósul
meg;
= A beruházás részben leromlott állapotban lévĘ
épületben, területen, vagy használaton kívüli épületben,
területen valósul meg;
= A beruházás egyéb területen valósul meg
2. A beruházás bemutatása:

28991

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
3 pont
4 pont

25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont

3 pont

Tervdokumentáció
alapján

2 pont
Max. 7 pont adható!
4 pont
2 pont
1 pont

Kérelem alapján
3 pont
2 pont
0 pont
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Kérelem
alapján,
együttmĦködési
megállapodás
= a beruházás több település szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg
= a beruházás összefogás nélkül valósul meg
A
kérelem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
benyújtásának
évében
= 2500 fĘ feletti
január 1-jén hatályos KSH
= 1001-2500 fĘ
adatok alapján. (települési
= 1000 fĘ alatti
lakosságszám
több
település összefogásával
megvalósuló
fejlesztés
esetén összeadódik)
Tervdokumentáció
6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében, vagy nem teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
4. célterület
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
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Partnerség:

Szakmai
78/2003. (XI. 27.)
1. Közterületen, vagy intézmény udvarán leromlott
rendeletnek
állapotú
játszótér
esetén GKM
= a meglévĘ szabványosítása és bĘvítése (új használati megfelelĘen,
térelem
elhelyezése)
történik (Helyszínrajzba illesztett
=
a
meglévĘ
szabványosítása
történik játszótér elrendezési terv
és mĦszaki leírás alapján.)
= új kialakítása történik
A
terület
jelenlegi
állapotát
bemutató
digitális
fotó
és
tervdokumentáció alapján
A játszótéri eszközök
2.
Fogyatékkal
élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális leírásának tartalma vagy a
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ gyermekek által is igénybe gyártó
nyilatkozata
vehetĘ
alapján
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények
közvetlen közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés
= Igen
= Nem
Tervdokumentáció
4. Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri eszköz:

3 pont
2 pont
0 pont
4 pont
3 pont
1 pont

4 pont

2 pont

0 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
4 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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= Igen
= Nem
5. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:
= 2500 fĘ feletti
= 1001-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti

5 pont
2 pont

Összesen:
Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése
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Értékelés módja

A kérelem alapján
1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által
megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:
= három vagy négy célterületet érinti
= két célterületet érint
= Egy célterület érint
Horizontális
Kormányrendeletek
1. A beruházás a társadalmi -gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és
leghátrányosabb
helyzetĦ
kistérségekben,
településekben megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A kérelem alapján
2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
A kérelem alapján
3. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
4. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

4 pont
2 pont
1 pont
25 pont
Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont
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5. A beruházás veszélyezteti-e hosszú távon a természeti
és kulturális értékek megĘrzését, a fejlesztés által érintett helyben élĘ, dolgozó emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
7. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítás segíti elĘ:
= Igen
= Nem

5 pont
Kérelem, HVS

Összesen:
Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját
meghaladja
KérelmezĘ értékelése
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bevételek

aránya

5 pont
0 pont
60 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Üzemeltetési vizsgálat
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági terv
Max: 60 pont
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
94/2009. (VII. 28.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. és 5. számú melléklet szerinti települések városi jogállását a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában kell vizsgálni.”
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a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS) részét képezõ jogcímek esetében a projektek
kiválasztása az EK Rendelet 62. cikk 4. pontja szerint
a LEADEAR HACS-ok feladata;
b) az EK Rendelet IV. címének 4. szakaszában foglalt
LEADER elvek szerint az alulról jövõ megközelítéseket és
a helyi sajátosságokat érvényesíteni kell a HVS végrehajtása során.
(2) A fenti elvek szerint történik a benyújtott mûködtetési és fenntarthatósági terv és HVS-hez való illeszkedés
értékelése. Az adminisztratív ellenõrzés keretében végzett
értékelés során a fenti eljárás és elvek úgy érvényesülnek,
hogy a LEADER HACS-ok által szabályszerûen adott
pontszámokat kell figyelembe venni a mûködtetési és
fenntarthatósági terv értékelésénél, amennyiben az ellenõrzés során meghatározott pontszám és a LEADER HACS
által adott pontszám közti eltérés a 10%-ot nem haladja
meg.
(3) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú
mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz.”

3. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

4. §
2. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: EK Rendelet) 75. cikk 1. bekezdés
a) pontja szerinti felelõsségének eleget téve az Irányító
Hatóság úgy rögzíti a projektek kiválasztásának eljárását,
hogy teljesüljenek a következõ közösségi rendelkezések:

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. október 19. és 2009.
január 10. között benyújtott támogatási kérelmekre is
alkalmazni kell.
(2) Az R. 3. § (3) bekezdés j) pontja hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 94/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez
1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok
1.1

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
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= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

28997
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
x Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben a támogatási kérelem illeszkedik a HVS-ben
megjelölt fenti szemponthoz:

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.2

A Vásárhelyi Vidék JövĘjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
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= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2009/106. szám
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29001

Kérelem alapján
3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik a
támogatási kérelem:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

MĦködési és fenntartási terv

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.3

Abaúj LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;

29005
2 pont
1 pont

Nyilatkozat
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.4

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
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= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

29007
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

29008

MAGYAR KÖZLÖNY
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
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Kérelem alapján
3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29009

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik a támogatási kérelem:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.5

„Bakonyalja-Kisalföld Kapuja”
alkalmazandó pontszám

Vidékfejlesztési

Egyesület

területén

Szakmai
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentĘsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
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4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

Amennyiben valamennyi szempontokhoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

29013

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.6

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
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= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2009/106. szám
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29015

Kérelem alapján
3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
Amennyiben a támogatási
valamennyi szemponthoz:

kérelem

2009/106. szám

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr (független) nyilatterület
kozata
vagy
Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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5 pont

= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
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14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;

29019

Nyilatkozat
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.

29020

MAGYAR KÖZLÖNY
Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.8

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
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= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

29021
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29023

HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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2009/106. szám

Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.10

Dunamellék-FelsĘ-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
területén alkalmazandó pontozás

LEADER

Egyesület

Szakmai
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
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= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

HVS alapján

20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
0 pont
Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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29031

Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén
alkalmazandó pontszám
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatási intenzitás.

2 pont
1 pont
Nyilatkozat
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

29033

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;

aránya

a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.12

Észak-Hevesi Vidék
alkalmazandó pontozás

FejlĘdéséért

Közhasznú

Egyesület

területén

Szakmai
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
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= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

29035
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
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Kérelem alapján
3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
.
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

29037

20 pont
0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.13

Hajdúvölgy-Körösmente Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás:
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

29039

Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentĘsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentĘsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

2009/106. szám

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.14

Kiskunok Vidékéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
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3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29043

A kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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29045
2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.15

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
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5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
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Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.16

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

29049

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont
Kérelem, HVS

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.17

Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29055

HVS alapján

20 pont
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.19

Rinya-Dráva Szövetség Egyesület
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
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= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ számára is
biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18 A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret;

2009/106. szám

HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:.

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29065

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.21

Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
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= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

29067
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29069

HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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UTIRO LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontszám
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.23

ÜDE-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
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= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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HVS alapján

18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

2009/106. szám
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.25

„ZengĘ-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
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= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

29081
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29083

HVS

20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
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2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem, HVS

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.27

DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttmĦködés Helyi Közössége Közhasznú
Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg.
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HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontszám
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

29093
2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik a támogatási
kérelem:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont
Kérelem, HVS

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.29

Észak-Borsodi LEADER
alkalmazandó pontozás

Unió

Helyi

Közösség

Egyesület

területén

Szakmai
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
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5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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FelsĘ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont

29100

MAGYAR KÖZLÖNY
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;

2009/106. szám
2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem, HVS

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.31

HAJT-A Csapat Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
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5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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29105

Közép-Nyírségéért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

29106

MAGYAR KÖZLÖNY
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29107
2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
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3 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER
Egyesület területén alkalmazandó pontozás

Akciócsoport

Közhasznú

Szakmai
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

29111

HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.34

2009/106. szám

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
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= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.35

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
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= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont
Tervdokumentáció

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

HVS alapján

20 pont
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
.
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

0 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai
Értékelési szempont megnevezése

1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
A kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet mellékletei alapján
2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülĘ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel
sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
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= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
- nĘ,
- 25 év alatti pályakezdĘ fiatal,
- fogyatékkal élĘ,
- 40 évnél idĘsebb, 2 vagy több 10 éven aluli
gyermeket nevelĘ munkavállaló
- 10 éven aluli gyereket nevelĘ egyedülálló
munkavállaló
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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0 pont

Nyilatkozat, igazolás

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem

Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.37 „A BAKONYÉRT”
alkalmazandó pontozás

Vidékfejlesztési

Akciócsoport

Egyesület

Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
7 pont
0 pont
Kérelem alapján

7 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
0 pont
0 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
Tervdokumentáció
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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7 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

2009/106. szám
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
0 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
0 pont

7 pont
5 pont
2 pont
1 pont

6 pont
3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

7 pont
0 pont

0 pont
7 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.38 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
4 pont

3 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

10 pont
8 pont
3 pont
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Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik

15 pont

Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.39 Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem alapján

5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.40 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
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3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont
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10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
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Kérelem alapján

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

1 pont
0 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

3 pont
2 pont
1 pont

3 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

0 pont
7 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
1 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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MĦködési és fenntartási terv
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.41 Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
0 pont

6 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
0 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

8 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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2 pont
1 pont

Nyilatkozat alapján
3 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

3 pont
0 pont
Kérelem alapján

2 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
8 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább három
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.42 Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
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= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
5 pont

4 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
1 pont

4 pont
1 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont
2 pont

4 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

0 pont
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.43 BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
4 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

6 pont
0 pont

4 pont
2 pont

6 pont
5 pont

4 pont

3 pont

29144

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/106. szám
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= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

1 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
egoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

3 pont
Kérelem alapján

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:.

15 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.44 Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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Kérelem alapján

5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
0 pont

6 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
3 pont

5 pont
3 pont
2 pont
1 pont

3 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

8 pont
0 pont

0 pont
5 pont

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
10 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
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Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.45 Dél-borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
2 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet).
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

29153
5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.46 Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
Kérelem alapján

5 pont
2 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
0 pont

4 pont
2 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
8 pont
5 pont

4 pont

2 pont

1 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás alapján
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
2 pont
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
1 pont
1 pont
1 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
7 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

10 pont
HVS
5 pont
3 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.47 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
0 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
4 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

2009/106. szám
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.
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HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.48 ÉltetĘ Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont

6 pont
5 pont

4 pont

5 pont
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4 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám

Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméretet;

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik t:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

29163
5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.49 Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.50 Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
4 pont
3 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
4 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

2009/106. szám
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
0 pont

5 pont
4 pont
3 pont
3 pont

5 pont
3 pont
2 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.

29169

HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

10 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
6 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.51 3-as Kézfogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

1 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.52 FelsĘ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

4 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
3 pont

1 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos
átlagot
jelentĘsen
meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által
meghatározott településeken, valamint a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos
és leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.53 FelsĘ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

29177

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

2009/106. szám
2 pont

5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.54 FelsĘ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
8 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
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Saját bevételek aránya meghaladja
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a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.55 Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
3 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a

5 pont
3 pont

6 pont
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= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
4 pont

4 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
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Virágos Magyarországért
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3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

0 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;

aránya

a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.56 GERJE-SZTėK
alkalmazandó pontozás

Helyi

Vidékfejlesztési

Közösség

egyesület

Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

területén

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
3 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

29187

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
2 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
2 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;

29189

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti y szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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MĦködési és fenntartási terv
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.57 Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
0 pont
Kérelem alapján

6 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

3 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
2 pont
1 pont

Nyilatkozat alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.58 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
6 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
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= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
5 pont

4 pont

4 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
1 pont
1 pont
1 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

6 pont
4 pont
3 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

0 pont
2 pont
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25 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.59 Homokhátság FejlĘdéséért Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Kérelem alapján

3 pont
2 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

4 pont
3 pont

8 pont
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont

4 pont
0 pont

5 pont
2 pont

6 pont
4 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

3 pont
2 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont
1 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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2 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.60 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.61 Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
0 pont
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4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
1 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29205
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

9 pont
6 pont
4 pont
2 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
1 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

HVS alapján

Amennyiben legalább három szemponthoz illeszkedik a
támogatási kérelem:

10 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
10 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.62 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

4 pont
3 pont

2 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Saját bevételek aránya
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
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a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont

5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.63 Ipoly-menti Palócok TérségfejlesztĘ Egyesülete területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
4 pont
2 pont
Kérelem alapján
6 pont
4 pont

3 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám
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2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.64 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
2 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
2 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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4 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
4 pont

2 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
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Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.
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HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

24 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
1 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.65 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

8 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

2 pont
2 pont

6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont
6 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
5 pont

4 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
0 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
0 pont

0 pont
4 pont
3 pont
2 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

5 pont
4 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
13 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
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5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.66 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
8 pont
2 pont
Kérelem alapján

8 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
3 pont

0 pont
0 pont
0 pont
0 pont
2 pont
1 pont
0 pont

6 pont
0 pont

6 pont
0 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
3 pont
2 pont

1 pont

2 pont

1 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
0 pont

2 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

6 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

3 pont
2 pont
1 pont

2 pont
1 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

8 pont
4 pont
2 pont
1 pont

19 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.67 Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
0 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2009/106. szám

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
4 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29225
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

2009/106. szám

HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
20 pont
0 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.68 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
5 pont

4 pont

5 pont
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3 pont

= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont
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15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29229

Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.69 Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

29233
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.70 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret kétszeresét nem haladhatja meg.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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MĦködési és fenntartási terv
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.71 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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2 pont
1 pont

Nyilatkozat alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább két
szemponthoz illeszkedik és ebbĘl egyik a Megoldási javaslat:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
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Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.72 MEZėFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik
Nem illeszkedik:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

29243
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.73 MezĘföldi Híd TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Kérelem alapján

5 pont
2 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
4 pont
3 pont
3 pont
2 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont

3 pont

5 pont

4 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
2 pont
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
1 pont
1 pont
1 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

2 pont
1 pont

7 pont
7 pont
6 pont
5 pont

3 pont
2 pont
1 pont

2 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

10 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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MĦködési és fenntartási terv
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.74 Nyírség FejlĘdéséért LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29249
2 pont
1 pont

Nyilatkozat alapján
5 pont
2 pont
0 pont
Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.75 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
2 pont
Kérelem alapján
4 pont
2 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik
Nem illeszkedik:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

0 pont
4 pont
3 pont
2 pont

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont
2 pont

5 pont
3 pont

0 pont
5 pont

20 pont
0 pont
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Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:
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HVS
5 pont
3 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.76 ėrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
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3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

2009/106. szám

Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
2 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
5 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont
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10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
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Kérelem alapján

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
2 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

8 pont
6 pont
4 pont
1 pont

3 pont
2 pont
0 pont

3 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.77 Sághegy LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
2 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
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= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29259
0 pont

Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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5 pont

Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.78 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
2 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
1 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.79 SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

4 pont
2 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
3 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

2009/106. szám

3 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
0 pont

5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

7 pont
6 pont

5 pont

6 pont

5 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

29265
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
projektméret.
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HVS alapján
maximális
minimális

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.80 Strázsa-FelsĘ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29269
2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.81 Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.82 Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Területén alkalmazandó pontozás:
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

2009/106. szám

Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata
vagy
tervdokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
4 pont

2 pont

5 pont

4 pont

3 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás alapján
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont
Maximum 1 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembevételre!
1 pont
1 pont
1 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
0 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
3 pont

5 pont
3 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékek
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Kérelem alapján

0 pont
10 pont
HVS alapján

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
10 pont
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max: 20 pont
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
60 pont
Maximális pontszám
Pénzügyi szempontok
Pénzügyi terv
max: 20 pont
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

5 pont
3 pont
65 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
Saját bevételek aránya

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
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a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont

5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékelésre adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.83 Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.84 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

2 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
2 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
4 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

Üzemeltetési vizsgálat

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
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MĦködési és fenntartási terv
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max. 30+10 pont
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.85 Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

2 pont
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8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
1 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
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= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

2009/106. szám
2 pont
1 pont

Nyilatkozat alapján
5 pont
3 pont
1 pont
Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

5 pont
2 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
2 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Saját bevételek aránya meghaladja
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az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.86 Vasi ėrtorony Közhasznú Egyesület Területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata
vagy
tervdokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
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= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes
beruházás tekintetében vagy nem teljes akadálymentesítés
történik
= Nem történik akadálymentesítés
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4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás alapján
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembevételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékek
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont
1 pont

5 pont
3 pont
0 pont

5 pont
0 pont

6 pont
0 pont

0 pont
3 pont
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Támogatási intenzitás.
20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
max.
Pénzügyi terv
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
60 pont
Maximális pontszám
Pénzügyi szempontok
max. 20 pont
Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja

Saját bevételek aránya meghaladja

5 pont
0 pont
65 pont

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködtetési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.87 Velencei-tó TérségfejlesztĘ Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
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= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
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0 pont

Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret: 10 001 250 Ft

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

2009/106. szám
5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.88 Vidékünk a JövĘnk Szövetség területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
3 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
3 pont

2 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

1 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
4 pont
2 pont

5 pont
3 pont

5 pont
2 pont

0 pont
5 pont

20 pont
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
3 pont
65 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

29297

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.89 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén
alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
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= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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2 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

7 pont
0 pont

4 pont
0 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
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Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
0 pont
0 pont
0 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

0 pont
0 pont

0 pont
3 pont
2 pont
1 pont

8 pont
5 pont
2 pont

8 pont
3 pont

7 pont
0 pont

0 pont
8 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret.
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HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

15 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.90 Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29303
2 pont
0 pont

Nyilatkozat, igazolás
alapján

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat.

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
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Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

2009/106. szám
5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.91 Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik
20 pont
Nem illeszkedik:
0 pont
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

2009/106. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

29307

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1. 92 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
2 pont
Kérelem alapján

8 pont
3 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján
5 pont
3 pont
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Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:
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3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont
1 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

4 pont
3 pont

2 pont

5 pont

3 pont

1 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
1 pont
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11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Kérelem alapján

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
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Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont
0 pont

3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont

3 pont
1 pont

0 pont
8 pont
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18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megvalósítás
során
támogatható
projektméret;

2009/106. szám

HVS alapján
maximális

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik

20 pont

Nem illeszkedik:

5 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
2 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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1.93 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó
pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés

2009/106. szám

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
2 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
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= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:

29313
4 pont
3 pont

Nyilatkozat, igazolás
alapján
5 pont

= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

3 pont
Kérelem alapján

3 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
7 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

Pénzügyi stabilitás
bevételek fedezik-e a
kiadásokat)

(mĦködési
mĦködési

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont
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KérelmezĘ értékelése

Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont
* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1. 94 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján

4 pont
0 pont
Kérelem alapján
4 pont
0 pont
Kérelem alapján
6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

Összesen:

0 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont
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Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS alapján
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
0 pont

0 pont
5 pont
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20 pont

Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

0 pont
HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.95 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
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2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem
7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
Kérelem alapján
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
Összesen:

5 pont
0 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont

6 pont
3 pont

0 pont

5 pont

3 pont

0 pont
40 pont
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Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:

Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában
Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
0 pont

4 pont
0 pont
Maximum 3 pont
adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!
3 pont
3 pont
3 pont

Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos mellékletei alapján
átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete által meghatározott településeken,
valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és leghátrányosabb helyzetĦ
kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem
A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat alapján
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
alapján
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont

4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

5 pont
2 pont
0 pont

5 pont
0 pont
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16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
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Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

0 pont
5 pont
HVS alapján

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy
szemponthoz illeszkedik:

20 pont

Nem illeszkedik:

0 pont

Kérelem,
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
alapján
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
Összesen:

HVS
5 pont
0 pont
65 pont

Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

KérelmezĘ értékelése

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
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Pénzügyi stabilitás (mĦködési bevételek fedezik-e a mĦködési kiadásokat)
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

29321
2 pont
5 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

1.96 Tiszatér Egyesület területén alkalmazandó pontozás
Szakmai szempontok
Értékelés módja
Értékelési szempont megnevezése
1. Az épület külsĘ felújítása mellett az épület
rendszeres látogathatósága biztosított:
= Igen
= Nem
2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja,
és pihenĘhelyek létesítése vagy felújítása együttesen
jelenik meg a fejlesztésben:
= Igen
= Nem
3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Tervdokumentáció és
kérelem alapján

= több településrészt érint (több utcát, kettĘ vagy több
teret, parkot stb.)
= egyes elemet, épületet, ill. területet (egy park, épület,
ösvény stb.)
Szakirányú mĦszaki
4. Zöldfelület növelése, ha a növekmény az eredeti
ellenĘr
(független)
terület
nyilatkozata vagy Terv
dokumentáció alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= legfeljebb 10%-a
= nem történik zöldfelület növekedés
Kérelem alapján
5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos
mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megĘrzéséhez
kapcsolódik:
= Igen
= Nem
6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek,
Kérelem alapján
tevékenységek bemutatására irányul:
= Igen
= Nem

5 pont
3 pont

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont
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7.
A
fejlesztés
által
létrejött
beruházás
látogathatósága megoldott:
= a hét mindennapján;
= hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy
munkaszüneti napon;
= hetente legalább 5 napon.
8. A beruházással érintett épületek (kiszolgáló
létesítmények) akadálymentesítése is megtörténik a
beruházás során:
= Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élĘ
számára is biztonságosan használhatóvá válik)
= Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az
összes
beruházás
tekintetében
vagy
nem
teljes
akadálymentesítés történik
= Nem történik akadálymentesítés
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Kérelem alapján
6 pont
5 pont

4 pont

5 pont

4 pont

Összesen:

2 pont
40 pont

Komplexitás
Értékelés módja

Értékelési szempont megnevezése

9. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek
Kérelem,
partnerségben megvalósuló fejlesztése:
együttmĦködési
megállapodás
= a fejlesztés partnerségben valósul meg
= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg
10. A fejlesztés komplexitása; az intézkedés e
Kérelem alapján
rendelet szerinti több célt valósít meg:
= Igen
= Nem
11. A fejlesztés az alábbi falumegújítási vagy
Kérelem alapján
vidékfejlesztési díjban részesülĘ településen valósul meg:
Magyarországi Falumegújítási Díj, dicsérĘ oklevél
bármely kategóriában

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

4 pont
2 pont

4 pont
2 pont

3 pont adható
Csak egy díj kerülhet
figyelembe vételre!

Európai Falumegújítási Díj
Virágos Magyarországért
Horizontális
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Kormányrendeletek
12. A beruházás a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az mellékletei alapján
országos átlagot jelentĘsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérĘl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott
településeken, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. és 3. számú mellékletében szereplĘ hátrányos és
leghátrányosabb helyzetĦ kistérségekben, településeken
megvalósuló fejlesztés:
= Igen
= Nem

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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A
kérelem
13. A fejlesztés helye szerinti település állandó
benyújtásának
évében
lakosainak száma:
január 1-jén hatályos KSH
adatok alapján.
= 500 fĘ vagy alatti
= 501-1500 fĘ
= 1501-2500 fĘ
= 2501-5000 fĘ
Nyilatkozat
14. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:
A fejlesztés által
= legalább 2 új munkahely jön létre
= legalább 1 új munkahely jön létre
= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés
Nyilatkozat, igazolás
15. Hátrányos helyzetĦ munkavállalót foglalkoztat:
= legalább 1 fĘ hátrányos helyzetĦ munkavállalót
foglalkoztat;
= Nem alkalmaz hátrányos helyzetĦ munkavállalót.
Kérelem alapján
16. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erĘforrások használatát vagy
a környezetbarát és környezetkímélĘ technológiák
alkalmazásainak szempontjait:
= Igen
= Nem
Kérelem alapján
17. A fejlesztés veszélyezteti-e hosszú távon a
természeti értékeket, a természeti és kulturális értékék
megĘrzését, a fejlesztés által érintett - helyben élĘ, dolgozó
emberek környezetét, életminĘségét
= Igen
= Nem
HVS
18. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:
Megoldási javaslat;
Megvalósítás
során
támogatható
maximális
projektméret;
Megvalósulás
során
támogatható
minimális
projektméret;
Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet);
Támogatási intenzitás.
Amennyiben valamennyi szemponthoz illeszkedik:
Nem illeszkedik:
19. A kérelem tárgya egy a HVS-ben megjelölt
komplex projekt megvalósítását segíti elĘ:
= Igen
= Nem
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4 pont
4 pont
3 pont
3 pont

5 pont
3 pont
2 pont
5 pont
3 pont

5 pont
3 pont

0 pont
5 pont

20 pont
5 pont
Kérelem, HVS

Összesen:

5 pont
0 pont
65 pont
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Pénzügyi szempontok
max: 20 pont

Pénzügyi terv
Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások
meghaladja

aránya

Saját bevételek aránya meghaladja

az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont.
az 5%-ot, akkor 1 pont;
a 9%-ot, akkor 2 pont;
a 13%-ot, akkor 3 pont
3 pont

Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
KérelmezĘ értékelése
Beruházás befejezését követĘ elsĘ évre vonatkozóan
a 10%-ot, akkor 1 pont;
Felhalmozási kiadások aránya
meghaladja
a 15%-ot, akkor 2 pont;
Saját bevételek aránya
a 10%-ot, akkor 1 pont;
a 15%-ot, akkor 2 pont;
2 pont
Pénzügyi stabilitás (mĦködési
bevételek fedezik-e a mĦködési
kiadásokat)
5 pont
Amennyiben a személyi jellegĦ
kifizetések a bázis évhez képest a
Üzemeltetési vizsgálat
benyújtást követĘ 4. évre 5% felett
nĘnek, akkor 5 százalékpontonként
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.
max. 30+10 pont
MĦködési és fenntartási terv
Max: 60 pont

* Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti vagy mĦködtetési és fenntarthatósági terv
készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
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