
A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására
és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl

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 – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. gazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezõgazdasági

tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és mezõgazdasági hasznosítású
épületeitõl;

2. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének 37. pontja szerint meghatározott fogalom;

3. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. vagy 4. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban
részesülõ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;

4. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi
Akciócsoportnak (a továbbiakban: HACS), késõbb az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER
HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott idõközönként – aktualizált és az
IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

5. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;
6. LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõ, és az IH által
elismert, jogi személyiséggel rendelkezõ helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejûleg vállalta 
a LEADER HACS minõsítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

7. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS elõzetes elismerésérõl vagy a LEADER HACS elismerésérõl
szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS helyi vidékfejlesztési
stratégiát fogalmaz meg;

8. mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
3. § (3)–(5) bekezdése szerinti vállalkozás.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelõen kell értelmezni.

2.  A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. § (1) Támogatás vehetõ igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy 
tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, a (4) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül
végzett tevékenységre.

(2) Tervezett tevékenység esetén, legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek
a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az elsõ kifizetési kérelem 
benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.
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(3) A (2) bekezdés alól kivétel, ha a tevékenység mûködési engedélyhez kötött új tevékenysség, ebben az esetben
legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett
tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni
vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.

(4) Az e rendelet alapján támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minõsül
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplõ eszközök;
b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelõ, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez,

építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) a 3. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez

kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 3. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; valamint
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható

tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
(5) A (4) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti

kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben és hagyhatók jóvá.
(6) Ha a (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a támogatott gazdasági

tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és 
a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett
épületrészre, építményrészre elszámolható kiadásokat.

(7) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre

álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon hatályos Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;
b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az

elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon
hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.

(8) Nem igényelhetõ támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen

eszközök forgalmazását érintõ beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató,

nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termõföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához, valamint
e) élõ állat vásárlásához.

(9) Nem igényelhetõ támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kõfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdõgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezõgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezõgazdasági gépkölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2.11. 02 és 2.11.03 alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csõvezetékes szállítás,
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m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó

szolgáltatások.
(10) Nem igényelhetõ olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerzõdés I. mellékletében szereplõ

termékeknek, az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-ai 178/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerinti elsõdleges termelésére vagy feldolgozására
vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

(11) Az ügyfél egy támogatási kérelmében legfeljebb három tevékenységet jelölhet meg a támogatható tevékenységei
közül. Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem támogatható
tevékenységnek minõsül, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül.

3. A támogatás forrása, mértéke

3. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) A megítélt támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,

2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell
alkalmazni.

(3) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetû területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a,
de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhetõ legmagasabb támogatási összeg.

(4) A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft
támogatás igényelhetõ.

(5) A 3. melléklet szerinti minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb
2 500 000 Ft támogatás igényelhetõ.

(6) A beruházás helye szerinti LEADER HACS illetékességi területén az igényelhetõ legmagasabb támogatási összeget
a 6. melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS illetékességi területén, ahol a 6. melléklet értelmében az igényelhetõ
legmagasabb támogatási összeg 0 forint, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújtható be. Amennyiben az
ügyfél azon LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztésre nyújt be támogatási kérelmet, ahol
a 6. melléklet értelmében nem igényelhetõ támogatás, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mûködõ mikrovállalkozás,
b) az induló mikrovállalkozás,
c) a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem

benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben
fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fõállásban ekként végzi

(az a)–c) pont a továbbiakban együtt: ügyfél).
(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési

területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER
HACS területén valósulhat meg.

(3) Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, az 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztésre
nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
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(4) Ha a kérelem az 5. mellékletben szereplõ települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen
vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a mûveletet a támogatási határozat közlésétõl számított két éven
belül meg kell valósítani.

(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az utolsó kifizetési kérelmet a mûvelet megvalósulását követõ hat
hónapon belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

5. § Nem támogatható a már mûködõ mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a
mezõgazdasági tevékenységbõl származik.

6. § (1) A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
(2) Induló vállalkozás, egyéni vállalkozó és természetes személy ügyfél vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontja

szerinti nehéz helyzetben lévõségre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

7. § (1) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követõen
állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ nevét, címét és az ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét, valamint
f) az ajánlattevõ cégszerû aláírását
g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(2) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az (1) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell
alkalmazni, azonban ha az árajánlattevõ az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak
is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház 
honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevõ elektronikus levél címét is.

(3) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél
köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

(4) A két árajánlatnak hasonló mûszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat
választását.

(5) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(6) Az ajánlattevõnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.
(7) Ha az ügyfél a mûvelet megvalósítását követõ idõszakra a támogatott tevékenységének hatékonyabb

mûködtetésével összefüggésben együttmûködõ partnereket von be, csak olyan együttmûködési megállapodás
támogatási kérelemhez történõ, eredeti példányban történõ benyújtása esetén jogosult pontszámra, amely
tartalmazza
a) az együttmûködõ partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttmûködõ partnerek hivatalos képviselõjének nevét,
c) az együttmûködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez,
d) az együttmûködés idõtartamát, amely legalább a fenntartási idõszak végéig szól,
e) az egyes együttmûködõ partnerek vállalt kötelezettségeit,
f) az együttmûködõ partnerek cégszerû aláírását,valamint
g) tartalma alapján nem minõsül beszállítói, vagy értékesítési szerzõdésnek, megállapodásnak.

(8) Amennyiben az árajánlat az (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésben meghatározott formai és tartalmai követelményeknek nem
felel meg, abban az esetben az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem
jogosult.
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5. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A támogatási kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai
úton 2012. június 1. és június 30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú
formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött
delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

(2) A támogatási kérelem
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,
g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl, valamint
h) az ügyfél aláírását
tartalmazza.

(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági
igazolványa másolatának és az annak tartalmát képezõ személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását
tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kerüljön megállapításra
a támogatásra való jogosultság fennállása.

(4) Amennyiben egy LEADER HACS címe visszavonásra kerül és új LEADER HACS címmel rendelkezõ szervezet nincs
a korábbi LEADER HACS illetékességi területén, akkor a LEADER HACS illetékességi területén a támogatási kérelmet az
MVH illetékes regionális kirendeltségéhez kell benyújtani.

(5) A (4) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben foglalt, az adott LEADER HACS
illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázat alapján bírálja el.

(6) A 6. mellékletben a LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhetõ legmagasabb támogatási
keretösszeget kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a LEADER HACS cím birtokosa változik.

9. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelõen pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás

összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelõen, amennyiben az ügyfél természetes személy vagy

mikrovállalkozás, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó üzleti tervet, ha
a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja;

c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi

évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról szóló
nyilatkozatát;

e) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplõ gép esetében a mûszaki leírást;
f) kettõ árajánlatot, ha a referenciaár a 2. § (7) bekezdés alapján nem állapítható meg;
g) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot arról, hogy

az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülõ eszközbeszerzésre irányuló beruházást az
ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél
tulajdonában van;

h) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli
elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot a 2. § (4) bekezdés b)–c) pontjához
kapcsolódó fejlesztések esetén;
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i) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;
j) a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által 

rendszeresített formanyomtatványokat;
k) gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat

tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatványt; valamint
l) Építési Normagyûjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentõ lapot az

MVH által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen mellékelni kell:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerõs és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában eredeti példányban

a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott – építési

tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mûszaki leírást;

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolását arról, hogy az építési tevékenység

nem építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott – építési

tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mûszaki leírást.

(3) Ha az ügyfél az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló
határidõn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak
a Törvényben foglalt feltételei fennállnak a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

10. § (1) Egy ügyfél támogatási idõszakonként kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) E rendelet alapján az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével
elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerõre emelkedett, a beruházást lezárta.

(3) E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, aki (amely) az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerõs
határozattal.

(4) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (2) bekezdés szerinti rendeletekhez kapcsolódóan
benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van
folyamatban.

6. A támogatási kérelem elbírálása

11. § (1) A támogatási kérelmek elbírálását – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között
létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. mellékletben, a LEADER
HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján
az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhetõ maximum pontszám 50%-át nem éri el.
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(3) Amennyiben a részben helyt adó támogatási határozattal megítélhetõ összes elszámolható kiadás összege nem éri el
a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át, a kérelem elutasításra kerül.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

12. § (1) A kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az
elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz.

(2) A Vhr.-ben meghatározott dokumentumok mellett legkésõbb az utolsó kifizetési kérelemhez elektronikus ûrlapon,
szkennelés útján elõállított formában kell mellékelni a 2. § (3) bekezdése értelmében induló egyéni vállalkozó ügyfél
esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni vállalkozói
tevékenységi körérõl, valamint induló vállalkozás esetén az adóbejelentkezési lap másolatát is.

8. A támogatás nem jogszerû felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

13. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb fõt foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeget, de legalább 300 000 forintot köteles visszafizetni.

(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási
összeg 2%-ának megfelelõ összeget köteles visszafizetni.

(3) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

9. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

15. § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése.

16. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 54. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez

1. 3-as Kézfogás non-profit Kft.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 

3 Igen  5 pont
4 Nem  0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

 10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

 7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem  

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 

3  – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

4  – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

5  – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

6  – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

7  – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat  

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen  15 pont
20 Nem  0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
 A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti  9 pont
23 – 1000–2500 fõ  7 pont
24 – 2501 és felette  5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
 Együttmûködési megállapodás

26 Igen  6 pont
27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

 HVS alapján 

29  
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35   Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

2. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B  C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

 A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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3 Igen  5 pont
4 Nem  3 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 5 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A  B  C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 24 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 23 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 21 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 19 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat  

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 2 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 2 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 1 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

 A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen  15 pont
20 Nem  10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
 A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti  9 pont
23 – 1000–2500 fõ  9 pont
24 – 2501 és felette  9 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
 Együttmûködési megállapodás

26 Igen  6 pont
27 Nem  1 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

 HVS alapján 

29  
30 –  Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

legalább egy szemponthoz illeszkedik
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egy szemponthoz sem

 0 pont

35   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

9344 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

3. „Duna–Pilis–Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

 A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 

3 Igen  5 pont
4 Nem  0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség– és környezetirányítás), vagy 
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség– és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 17 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 14 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 11 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 11 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 11 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 2 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen  15 pont
20 Nem  10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
 A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti  9 pont
23 – 1000–2500 fõ  7 pont
24 – 2501 és felette  5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

 Együttmûködési megállapodás

26 Igen  6 pont
27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

 HVS alapján 

29  
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben  
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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4. A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2  1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

 A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 

3  Igen  0 pont
4  Nem  0 pont
5  2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, eszköz telepítése és
építési beruházás is történik a fenti
célokra irányulóan

 10 pont

7  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, annak telepítése
történik a fenti célokra irányulóan

 7 pont

8  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

9  3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem

10  A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 10 pont

11  A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 7 pont

12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2  1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat
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3  – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 35 pont

4  – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 30 pont

5  – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

6  – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont

7  – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 15 pont

8  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

9  2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat

10  Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 10 pont

11  1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

12  Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

13  3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14  A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

17  Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

18  4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

 A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19  Igen  15 pont
20  Nem  0 pont
21  5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
 A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22  – 1000 fõ alatti  0 pont
23  – 1000–2500 fõ  0 pont
24  – 2501 és felette  0 pont
25  6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
 Együttmûködési megállapodás

26  Igen  0 pont
27  Nem  0 pont
28  7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

 HVS alapján 

29  
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33  Amennyiben a támogatási kérelem

legalább egy szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34  A támogatási kérelem nem illeszkedik 
egy szemponthoz sem.

 0 pont

35   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

5. Abaúj Leader Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B  C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2  1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

 A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 

3  Igen  3 pont
4  Nem   0 pont
5  2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 

6  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, eszköz telepítése és
építési beruházás is történik a fenti
célokra irányulóan

 7 pont

7  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, annak telepítése
történik a fenti célokra irányulóan

3 pont

8  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

  0 pont

9354 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



9  3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem  

10  A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 10 pont

11  A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 2 pont

12   Összesen legfeljebb:  20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A  B  C

1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 

3  – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 35 pont

4  – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

5  – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

6  – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

7  – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

8  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

9  2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat

10  Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9355



11  1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

12  Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

13  3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás 

14  A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

17  Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

18  4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19  Igen  1 pont
20  Nem  0 pont
21  5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
 A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22  – 1000 fõ alatti  13 pont
23  – 1000–2500 fõ  7 pont
24  – 2501 és felette  5 pont
25  6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
 Együttmûködési megállapodás

26  Igen  6 pont
27  Nem  0 pont
28 7. HVS-hez való illeszkedés: Az ügyfél

kötõdése a térséghez
 Bejegyzést igazoló okirat,
lakcímkártya másolata

Max. 30 pont
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29   
30 – Az ügyfél a LEADER HACS tervezési

területén székhellyel, telephellyel,
fiókteleppel, magánszemély esetében
állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel
a jogcímrendelet megjelenését
megelõzõ 180 napot meghaladó
idõpont óta rendelkezik.

 30 pont

31 – Az ügyfél a LEADER HACS tervezési
területén székhellyel, telephellyel,
fiókteleppel, magánszemély esetében
állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel
a jogcímrendelet megjelenését
megelõzõ 180 napon belüli idõpont
óta rendelkezik

 0 pont

32   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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6. Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B  C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2  1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

 A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 

 3  Igen  0 pont
 4  Nem  0 pont
 5  2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, eszköz telepítése és
építési beruházás is történik a fenti
célokra irányulóan

10 pont

 7  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve
eszközbeszerzés, annak telepítése
történik a fenti célokra irányulóan

7 pont

 8  ha a beruházás keretében
jóváhagyott támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9  3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem

 10  A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

 10 pont

 11  A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 8 pont

 12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B  C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok  Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2  1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

 Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat
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 3  – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 15 pont

 4  – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 14 pont

 5  – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 6  – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 12 pont

 7  – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 11 pont

 8  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

20 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

15 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

8 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                                          

19 Igen 5 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 15 pont
23 – 1000–2500 fõ 12 pont
24 – 2501 és felette 10 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 5 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10% „kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

7. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000-7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001-14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001-21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001-28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001-35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

8 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                                          

19 Igen 10 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000-2500 fõ 8 pont
24 – 2501 és felette 7 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 8 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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8. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat
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3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

9. Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig foglalkoztatja
(munkahelyet tart meg) vagy a
fejlesztés befejezését követõen az
üzemeltetési kötelezettség végéig új
munkahelyet teremt 

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés és használat biztosított
lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés és
használat biztosított lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000-2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
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27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok 

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben  
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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10. Börzsöny–Duna–Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelési táblázat 
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat
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3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

11. BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

30 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen               

19 Igen 10 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 

4 pont

Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

12. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata

 4 pont

Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben

 4 pont

Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 3. Tervadatok értékelése II. - A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:

 4 pont

a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:

 4 pont

– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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13. Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 3 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

14 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

3 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

1 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat
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3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

5 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

3 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

2 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen   

19 Igen 17 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 3 pont
24 – 2501 és felette 1 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 –  Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:

4 pont

– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:

4 pont

a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
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– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:

4 pont

– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

14. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 3 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont
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8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

12 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

8 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

17 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

15 pont

9396 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

8 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

5 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                                                

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 10 pont
23 – 1000–2500 fõ 9 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 3 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29
30 – HACS területén legalább 1 éve

székhellyel rendelkezõ vállalkozás,
vagy állandó lakcímmel rendelkezõ
természetes személy

5 pont

31 – HACS területén meglévõ lehetõség
vagy adottság hasznosulását segíti

HVS-SWOT analízise alapján 10 pont

32 – HACS területén kívüli piacot céloz
termékével

üzleti terv, csatolt dokumentumok
alapján

15 pont

33 Amennyiben a támogatási kérelem
valamennyi szemponthoz illeszkedik:

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

15. Dél-Borsodi LEADER Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 3 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

4 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség– és környezetirányítás), vagy 
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség– és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont
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11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

1 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

4 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

3 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

2 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 2 pont
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28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 

4 pont
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Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:

4 pont

a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:

4 pont

– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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16. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9405



3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen           

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 HVS alapján 
29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

17. Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont
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11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
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28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 – Igényelt támogatás összege fõlap
30 3 000 000 Ft és az alatti támogatási

összeg
10 pont

3 000 001 Ft és magasabb támogatási
összeg

1 pont

31 – Az ügyfél székhelye, lakóhelye a
fejlesztéssel érintett településen
található
Az ügyfél székhelye, lakóhelye a
fejlesztéssel érintett településen
található

10 pont

Az ügyfél telephelye, fióktelephelye,
tartózkodási helye a fejlesztéssel
érintett településen található

1 pont

32 – Mûködõ vállalkozások támogatása
A vállalkozás mûködõ 10 pont
A vállalkozás induló 1 pont

33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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18. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

15 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

10 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség– és környezetirányítás), vagy 
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség– és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

9414 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

40 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

38 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

36 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

34 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

32 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

30 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont
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16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                                                

19 Igen 0 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29
30 – Megoldási javaslat; 5 pont
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

15 pont

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél). 10 pont
33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

19. Duna Összeköt Egyesület

Értékelõtábla
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítás
6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 

támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem
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10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A kérelemben megfogalmazott
fejlesztés csak eszközbeszerzésre,
vagy csak építésre irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A kérelem benyújtását megelõzõ
naptári év átlag létszámához képest a
foglalkoztatottak számának bõvítése a 
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig foglalkoztatja

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont
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12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Fõlapon tett nyilatkozat, alaprajz a
meglévõ és a tervezett állapotról,
tervezõi nyilatkozat, hogy megfelel az
OTÉK-ben foglalt követelményeknek

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2.
melléklete szerinti leghátrányosabb
helyzetû kistérségben vagy a
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;
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32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

20. Dunamellék Leader Egyesület

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

ép
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3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség– és környezetirányítás), vagy 
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség– és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen                                                

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

21. Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség– és környezetirányítás), vagy 
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség– és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

30 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen 

19 Igen 5 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás 

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29
31 A támogatásból megvalósított

fejlesztés szolgáltatásra irányul
igen 30 pont
nem 0 pont

33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0
pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a 
vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 

4 pont

– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:

4 pont

– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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22. Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

5 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

9 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

18 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

4 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

3 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás. 

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

4 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

4 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

3 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 5 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 8 pont
24 – 2501 és felette 7 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 = A projekt áttételes gazdasági hatása
a Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS által értintett KSH
kistérségek területén.
(HACS által érintett kistérségek: Ajkai,
Balatonfüredi, Sümegi, Tapolcai,
Veszprémi)

Nyertes árajánlatok,
szervezet/cégazonosítói
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30 Az ügyfél a jelen pályázat keretében
megvalósuló beruházás
vonatkozásában a beszerzések nettó
értékének legalább 70%-át a
Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS által érintett KHS
kistérségek területén székhellyel,
telephellyel rendelkezõ
szervezettõl/cégtõl kívánja beszerezni.

15 pont

31 Az ügyfél a jelen pályázat keretében
megvalósuló beruházás
vonatkozásában a beszerzések nettó
értékének 30–69%-át a
Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS által érintett KHS
kistérségek területén székhellyel,
telephellyel rendelkezõ
szervezettõl/cégtõl kívánja beszerezni.

10 pont

32 Az ügyfél a jelen pályázat keretében
megvalósuló beruházás
vonatkozásában a beszerzések nettó
értékének 5–29%-át a
Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS által érintett KHS
kistérségek területén székhellyel,
telephellyel rendelkezõ
szervezettõl/cégtõl kívánja beszerezni.

5 pont

33 Az ügyfél a jelen pályázat keretében
megvalósuló beruházás
vonatkozásában a beszerzések nettó
értékének kevesebb mint 5%-át a
Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS által érintett KHS
kistérségek területén székhellyel,
telephellyel rendelkezõ
szervezettõl/cégtõl kívánja beszerezni.

0 pont

34 = A Balaton-felvidéki Akciócsoport
LEADER HACS teljes mûködési
területét lefedõ együttmûködésekben 
való részvétel

Balaton-felvidéki LEADER HACS belsõ
nyilvántartása vagy, amennyiben más, 
a teljes mûködési területet lefedõ
szervezetnek a tagja, úgy annak a 
szervezetnek az igazolása

35 Az ügyfél a pályázat benyújtásáig
igazoltan tagja olyan
együttmûködésnek, amely lefedi a
Balaton-felvidéki LEADER HACS teljes
mûködési területét 

15 pont

36 Az ügyfél nem tagja olyan
együttmûködésnek, amely lefedi a
Balaton-felvidéki LEADER HACS teljes
mûködési területét.

0 pont

38 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri: 
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

  * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

23. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 1 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

9 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

31 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 3 pont
23 – 1000–2500 fõ 2 pont
24 – 2501 és felette 1 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 –  Megoldási javaslat;
31  A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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24. Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

30 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

27 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

23 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

12 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9443



15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 5 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 10 pont
23 – 1000–2500 fõ 8 pont
24 – 2501 és felette 3 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 5 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30   Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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25. Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9451



26. Felsõ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

28 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

14 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen    

19 Igen 2 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 16 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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27. Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

legalább egy szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egyetlen szemponthoz sem.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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28. Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 5 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

9466 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



29. GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

23 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

10 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

19 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9469



A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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30. Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

29
30 – A HVS tervezésének folyamán,

projektötletet, megoldási javaslatot
nyújtott be a HACS-hoz;

Projektötlet adatlap, megoldási
javaslat adatlap

5 pont

31 – A beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

HVS alapján 5 pont

32 – Az ügyfél új, hiánypótló termék vagy 
szolgáltatás kialakítására irányuló
fejlesztést kíván végrehajtani 

Támogatási kérelem alapján 7 pont
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33 – Az ügyfél tevékenysége során (vagy
induló vállalkozás esetén
magánszemélyként) támogatott helyi
közösségi célokat a HVS
megvalósulásának érdekében.

HVS alapján és Igazolás attól a
szervezettõl aki a konkrét közösségi
cél megvalósításában segítséget,
támogatást kapott az ügyféltõl,
megjelölve a HVS-ben szereplõ
területet 

7 pont

34 – Az ügyfél a támogatási kérelem
beadását megelõzõen konzultáción
vett részt a Göcsej-hegyhát Leader
Egyesület munkaszervezeténél

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület
munkaszervezetének igazolása

6 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9475



4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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31. Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9477



II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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32. HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok 

3 Igen 3 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

7 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

21 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

17 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

15 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen  

19 Igen 10 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 12 pont
23 – 1000–2500 fõ 10 pont
24 – 2501 és felette 8 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 12 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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33. Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen 

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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34. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

14 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

12 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

11 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

10 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

5 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

3 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 10 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 14 pont
23 – 1000–2500 fõ 10 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 10 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
25 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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35. Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztõ Egyesülete

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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36. Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 3 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

7 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

5 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

8 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

23 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

21 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

18 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

4 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

3 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat; 30 pont
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

30 pont

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél). 30 pont
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

30 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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37. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

20 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 – Helyi erõforrások erõsítése 
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30 A pályázó csatol legalább egy
együttmûködési megállapodást olyan 
szervezettel, amely a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesület területén
székhellyel rendelkezik, és III-as
tengely mikrovállalkozásfejlesztés
jogcím, IV-es tengely 1007020
célterület, GOP 2. prioritás vagy DAOP
1.-es prioritáson belül támogatási
döntéssel rendelkezik, és ennek
igazolását csatolja a támogatási
kérelemhez

15 pont

31 A pályázó nem csatol együttmûködési 
megállapodást olyan szervezettel,
amely a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén székhellyel
rendelkezik, és III-as tengely
mikrovállalkozás fejlesztés jogcím,
IV-es tengely 1007020 célterület, GOP
2. prioritás vagy DAOP 1.-es
prioritáson belül támogatási döntéssel 
rendelkezik, vagy ennek igazolását
nem csatolja a támogatási kérelemhez

0 pont

32 – Kertészek Földje ACSE gazdasági
kohéziójának az erõsítése

33 A pályázó a támogatási kérelmében
elfogadott árajánlatadóként a
Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület területén 2012.01.01 elõtt is 
székhellyel/telephellyel rendelkezõ
vállalkozást jelöl meg. Referenciaár
alkalmazása esetén a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesület területén
2012.01.01 elõtt is
székhellyel/telephellyel rendelkezõ
vállalkozás által kiállított
szándéknyilatkozat is elfogadható.

15 pont

34 A pályázó a támogatási kérelmében
elfogadott árajánlatadóként a
Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület területén 2012.01.01 elõtt is 
székhellyel/telephellyel rendelkezõ
vállalkozást nem jelöl meg.
Referenciaár alkalmazása esetén a
Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület területén 2012.01.01 elõtt is 
székhellyel/telephellyel rendelkezõ
vállalkozás által kiállított
szándéknyilatkozatot nem csatol.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén 
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

38. Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%-10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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39. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

12 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

8 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

2 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

8 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

4 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok
A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A kérelem benyújtását megelõzõ
naptári év átlag létszámához képest a
foglalkoztatottak számának bõvítése a 
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

12 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

0 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

0 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

0 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 18 pont
20 Nem 3 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 14 pont
23 – 1000–2500 fõ 10 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – a pályázó minimum 3 éve jogosult

településen él, vagy a vállalkozás
minimum 3 éve jogosult településen
mûködik, illetve 3 éve itt rendelkezik
telephellyel, vagy székhellyel, és a
pályázó vállalkozás tevékenysége nem 
a véges mennyiségben rendelkezésre
álló belsõ erõforrások (pl. biomassza)
külsõ érdekeltségek – a HACS
területén kívül lakó tulajdonosok,
vállalkozások – általi, befektetési
szempontú, jelentõs társadalmi-,
gazdasági, vagy környezeti elõnnyel
nem járó kizsákmányolására irányul;

15 pont
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31 – a pályázó rendelkezik a HACS
Elnöksége által jóváhagyott és
ellenjegyzett együttmûködési
megállapodással, amely rögzíti a
vállalkozás szerepét és vállalásait a
térségi vidékfejlesztési összefogási
rendszerben, valamint azt, hogy a
tervezett tevékenység az itt élõ
közösség számára káros hatással nem
jár;

Együttmûködési megállapodás 15 pont

32 Amennyiben a támogatási kérelem
valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

40. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 4 pont
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4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

13 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

8 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

3 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

1 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 8 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 14 pont
23 – 1000–2500 fõ 10 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 8 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a  HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

41. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 =  Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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42. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont
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A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont. A felsõ határérték minden
esetben a magasabb pontszámhoz
sorolandó. Induló vállalkozás***
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) 
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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43. Maros-völgyi LEADER Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 3 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

4 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

23 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

21 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

13 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt 

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

4 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

3 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

4 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

3 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 8 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 8 pont
24 – 2501 és felette 7 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 3 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29
30 = Megoldási javaslat; 5 pont
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

10 pont

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél). 15 pont
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

44. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 10 pont
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4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

0 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

0 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

0 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

30 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

10 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

7 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

5 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

5 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 3 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

45. MEZÕFÖLD Helyi Közösség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
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4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont
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9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
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21 5. A beruházásnak helyt adó település 
lélekszáma:

A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján. Max. 30 pont

29 = A kérelem illeszkedik a HVS fõbb
célkitûzéseinek legalább egyikéhez, és 
a kérelemben hivatkoznak rá;

10 pont

30 = A HVS megvalósulását elõsegítõ
megoldási javaslat;

10 pont

31 = Konkrét hivatkozási pontok
a HVS-bõl, amelyek a kérelem
egyes pontjaival összekapcsolódva
igazolják a HVS-hez való illeszkedést.

10 pont

32 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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46. Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 2 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

8 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

5 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

18 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

17 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

13 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

3 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

2 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 8 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 15 pont
23 – 1000–2500 fõ 13 pont
24 – 2501 és felette 10 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 14 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 – Megoldási javaslat;
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben Ha a támogatási kérelem
benyújtási évét megelõzõ 2 lezárt
teljes gazdasági év közül az egyikben
az adózás elõtti eredmény pozitív,
akkor 2 pont, ha mindkét évben
pozitív, akkor 4 pont, ha egyik évben
sem, akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

47. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen 5 pont
 4 Nem 0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

 12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma): 

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

legalább az egyik szemponthoz
illeszkedik:

30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egyik ponthoz sem szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben Ha a támogatási kérelem
benyújtási évét megelõzõ 2 lezárt
teljes gazdasági év közül az egyikben
az adózás elõtti eredmény pozitív,
akkor 2 pont, ha mindkét évben
pozitív, akkor 4 pont, ha egyik évben
sem, akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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48. Nyírség Fejlõdéséért LEADER Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 0 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 24 pont
23 – 1000–2500 fõ 22 pont
24 – 2501 és felette 20 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 Amennyiben a támogatási kérelem
valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

33 A támogatási kérelem legalább egy
szemponthoz illeszkedik 

10 pont

34 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

49. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
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4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

15 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

10 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen 5 pont
 20 Nem 0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti 5 pont
 23 – 1000–2500 fõ 7 pont
 24 – 2501 és felette 9 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen 6 pont
 27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

50. Pannónia Kincse Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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51. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

20 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

12 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

11 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

10 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

15 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

10 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 5 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 10 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 10 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 2,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,

4 pont
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– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

52. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9577



7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

2 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

6 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

13 pont
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9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

3 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

2 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 17 pont
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20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

Támogatási kérelem 

29
30 = A beruházást a helyi gazdaság

szereplõivel (Barcsi vagy Nagyatádi
kistérségben székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkezõ
gazdasági szereplõ) valósítja meg.

31 Kizárólag a helyi gazdaság
szereplõivel valósítja meg
a beruházást.

30 pont

32 Részben a helyi gazdaság szereplõivel
valósítja meg a beruházást.

15 pont

33 Nem a helyi gazdaság szereplõivel
valósítja meg a beruházást.

0 pont

34 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,

4 pont
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– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
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9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont
Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont

10 A támogatási kérelemben elérhetõ
maximum pontszám

Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

53. Sághegy Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont
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15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000-2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 = Megoldási javaslat; 20 pont
30 = Kedvezményezetti kör (ügyfél). 10 pont

Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

54. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

7 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma)

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

4 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

3 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen 10 pont
 20 Nem 5 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti 9 pont
 23 – 1000–2500 fõ 9 pont
 24 – 2501 és felette 9 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen 6 pont
 27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29 = A pályázó székhelye ÉS
a megvalósítás helye egyaránt
a térségben van

30 igen 35 pont
31 nem 0 pont
32 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:

4 pont
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2 – meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

55. SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 4 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

6 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

4 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

5 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ települése

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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56. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 0 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

10 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

8 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

25 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.Induló vállalkozás
esetében a vizsgálat éve a benyújtás
évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

57. Szatmár Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

13 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

8 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 0 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 13 pont
23 – 1000–2500 fõ 12 pont
24 – 2501 és felette 8 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 9 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%-30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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58. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont
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4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

15 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

0 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

20 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

10 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont
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17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 0 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

59. Szinergia Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig fúj munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

60. Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont
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9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

23 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

21 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

16 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 10 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 8 pont
24 – 2501 és felette 7 pont
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25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 4 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 = Megoldási javaslat; 30 pont
30 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

30 pont

31 = Kedvezményezetti kör (ügyfél). 30 pont
32 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

61. Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29
30 – Megoldási javaslat; 10 pont
31 – A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

5 pont

32 – Kedvezményezetti kör (ügyfél). Az
ügyfél legalább egy éve az
akciócsoport területén fejti ki
tevékenységét.

15 pont

33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

62. Tiszatér Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A B C

 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen 5 pont
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 4 Nem 0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul

5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

 12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A B C

 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont
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 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

2 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont
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 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen 15 pont
 20 Nem 0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti 9 pont
 23 – 1000–2500 fõ 7 pont
 24 – 2501 és felette 5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen 6 pont
 27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 Amennyiben a támogatási kérelem
két szemponthoz illeszkedik

15 pont

35 Amennyiben a támogatási kérelem
egy szemponthoz illeszkedik. 

10 pont

36 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egy szemponthoz sem.

0 pont

37 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.

4 pont
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b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

63. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont
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7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul 

5 pont

11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

– 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

– 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

– 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont
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9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát 
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

5 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

3 pont

16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen
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19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó település 

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 5 pont
23 – 1000–2500 fõ 3 pont
24 – 2501 és felette 2 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

26 Igen 10 pont
27 Nem 0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29 = A projekt hozzájárul a jogosult
településeken a gazdasági vagy
társadalmi fejlõdéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi
stratégiában meghatározott
gazdasági igényt valósít meg.

30 = Teljes termékpályás fejlesztést
– termelés, feldolgozás, értékesítés –
céloz meg. Helyi termeltetést generál,
terméket állít elõ, helyi termékként
(Tisza-tavi termék) hozza forgalomba.

31 = A beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

33 Amennyiben a támogatási kérelem
legalább két szemponthoz illeszkedik:

30 pont

34 Amennyiben a támogatási kérelem
illeszkedik legalább egy szemponthoz.

15 pont

35 Amennyiben a támogatási kérelem
nem illeszkedik egyetlen
szemponthoz sem.

0 pont

36 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:

4 pont

– meghaladja a 3 millió forintot, akkor 
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont
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4 3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%-20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
8 Kommunikációs Terv (+) 5 pont
9 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20 + 95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb: 171 pont

 * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
 ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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64. Tiszazugért Leader Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A  fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont.  
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év. 

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont, 
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

65. Tolnai Hármas Összefogás Non-profit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  2 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 2 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17  Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19  Igen  15 pont
 20  Nem  7 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
–20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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66. UTIRO Leader Egyesület 

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  3 pont
 4 Nem  1 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 1 pont

 9  3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

 Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 12 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 8 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 18 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 17 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 15 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 3 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 2 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  8 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  16 pont
 23 – 1000–2500 fõ  12 pont
 24 – 2501 és felette  8 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás  

 26  Igen 6 pont
 27 Nem  4 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata  
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont.  
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont, – 0%
–10% között nõ, akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

67. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5  2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás  

 26 Igen 6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke: 
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont, 
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont,  
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont, 
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont, 
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont.  
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest: 
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont, 
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont, 
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont, 
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont. 
b) Induló vállalkozások esetében eléri:  
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, 
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,  
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont, 
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest: 
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont, 
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont, 
– 0%–10% között nõ, 
akkor 1 pont, 
– amennyiben csökken, akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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68. Vasi Õrtorony Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
mûszaki leírás és tervrajzok

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

A fõlapon tett nyilatkozat, mûszaki
leírás és árajánlatok

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12   Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 8 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 8 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 5 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 3 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás  

26 Igen 0 pont
27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 = Megoldási javaslat: 
30 több megoldási javaslathoz is

illeszkedik
30 pont

31 egy megoldási javaslathoz illeszkedik 15 pont
32 nem illeszkedik megoldási javaslathoz  0 pont
33 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és 7.
szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.    
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve: 
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.   
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:    
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.     
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

69. Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 10 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 16 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 3 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  10 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25  6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás  

 26 Igen 6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

Támogatási kérelem, HVS alapján 

29  
30 = Megoldási javaslat; A fejlesztés

jelentõsége a helyi és térségi
életminõség javításában

20 pont

31 = a HVS által megfogalmazott
jövõképhez való illeszkedés.

10 pont

32 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és 7.
szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.    
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:     
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.   
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, 
akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ,
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, 
akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.     
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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70. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  2 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

8 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

6 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 5 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 10 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 10 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 17 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 15 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 10 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 10 pont

 8  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 15 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 8 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 6 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 4 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 3 pont
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 17  Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  0 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  12 pont
 23 – 1000–2500 fõ  12 pont
 24 – 2501 és felette  12 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás  

 26 Igen 20 pont
 27 Nem  8 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29 = Megoldási javaslat;
30 = ügyfél székhelye/lakhelye a HACS

tervezési területén van 
31 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

32 A támogatási kérelem nem illeszkedik
a Megoldási javaslathoz:

20 pont

33 A támogatási kérelem nem illeszkedik
az „ügyfél lakhelye/székhelye a HACS
tervezési területén van” szemponthoz:

10 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egy szemponthoz sem

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata    
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont.     
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:     
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.     
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

71. Vidékünk a jövõnk Szövetség

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti
leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás  

 26 Igen 6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29 1. alszempont: Szakmai tapasztalat Ügyfél nyilatkozata alapján
30 – 4 évnél régebben foglalkozik a

fejleszteni kívánt tevékenységgel
10 pont

31 – 1–4 éve foglalkozik a fejleszteni
kívánt tevékenységgel

5 pont

32 – Új tevékenységgel kíván foglalkozni  0 pont
33 2. alszempont: Mûködési idõ Gazdasági társaság esetében a

http://www.e-cegjegyzek.hu/ oldal
adatai, egyéni vállalkozó esetében a
https://www.nyilvantarto.hu/evig/Lek
AdoszamAlapjan.action oldal adatai,
természetes személy esetében a
személyi igazolvány és a lakcímkártya
egyszerû másolata

34 – Több mint 5 éve székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik vagy induló vállalkozás
esetében több, mint 5 éve lakóhellyel
rendelkezik a megvalósítási hely
szerinti településen

10 pont

35 – 1–5 éve székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkezik vagy
induló vállalkozás esetében legalább
1–5 éve lakóhellyel rendelkezik a
megvalósítási hely szerinti településen

5 pont

36 – A kérelem benyújtását megelõzõ 1.
évben nem rendelkezett székhellyel,
telephellyel, fiókteleppel vagy induló
vállalkozás esetében lakóhellyel a
megvalósítási hely szerinti településen

0 pont

37 3. alszempont: HACS elnökség
támogatása

HACS elnökségének nyilatkozata

38 – Rendelkezik a HACS elnöksége által
kiállított elvi támogató nyilatkozattal

10 pont

39 – Nem rendelkezik a HACS elnöksége
által kiállított elvi támogató
nyilatkozattal

0 pont

40 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata     
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:    
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

72. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  0 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 10 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 5 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 30 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 28 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 15 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 15 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 15 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 12 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 0 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 0 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 0 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben
vagy a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  0 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  5 pont
 23 – 1000–2500 fõ  5 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás  

 26 Igen 15 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

29
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

35 Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül. 

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata      
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9673



3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:     
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, 
akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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73. Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  1 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

13 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

8 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 6 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

 A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 8 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 4 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 2 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  12 pont
 20 Nem  8 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26  Igen  6 pont
 27  Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján 

29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33  Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata       
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén 
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

74. Zala Termálvölgye Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  3 pont
 4 Nem  1 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 1 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 12 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 8 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 20 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 18 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 17 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 15 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 3 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 2 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  8 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  16 pont
 23 – 1000–2500 fõ  12 pont
 24 – 2501 és felette  8 pont

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9681



 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  4 pont
 28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján

 29  
 30 = Megoldási javaslat;
 31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

 32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
 33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

 34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

 35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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75. Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  2 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

13 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

12 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 5pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 26 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 24 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 23 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 21 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 10 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 9 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 6 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 3 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 2 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  14 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  5 pont
 23 – 1000–2500 fõ  4 pont
 24 – 2501 és felette  3 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  3 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján

 29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

 32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

76. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  3 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám 9689



 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet mellékletében szereplõ
településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás
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 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján

 30 Illeszkedés a HVS D célkitûzéshez:
Gazdaságfejlesztés, helyi termékek
elõállítása és a jövedelemszerzõ
képesség növelése 

31 Amennyiben a támogatási kérelem
valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

0 pont

32   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont. 
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:    
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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77. Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

10 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 5 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 5 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ település

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján

 29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

 32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata    
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

78. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

7 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 3 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 10 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 5 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 3 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  7 pont
 24 – 2501 és felette  5 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján

 29  
30 = Megoldási javaslat;
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

 32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).
33 Amennyiben a támogatási kérelem

valamennyi szemponthoz illeszkedik:
 30 pont

34 A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

 0 pont

35  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 milli forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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79. Zengõ-Duna Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  5 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

5 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

3 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont

 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 10 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 8 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont
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 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 17 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 9 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 4 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 1 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 15 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat

 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 10 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás.

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont
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 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  10 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  9 pont
 23 – 1000–2500 fõ  8 pont
 24 – 2501 és felette  7 pont
 25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével valósul meg:
Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
 28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján 

 29 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést (innovatív
fejlesztés: a pályázónál eddig nem
alkalmazott új technológia bevezetése 
vagy új termék elõállítása/gyártása),
EMELLETT eszközbeszerzést ÉS
telephelyfejlesztést tervez, valamint a
beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

30 pont

 30 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést, EMELLETT
eszközbeszerzést ÉS
telephelyfejlesztést tervez

28 pont

 31 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést, EMELLETT
eszközbeszerzést VAGY
telephelyfejlesztést tervez, valamint a
beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

22 pont
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 32 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést, EMELLETT
eszközbeszerzést VAGY
telephelyfejlesztést tervez

20 pont

 33 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
eszközbeszerzést ÉS
telephelyfejlesztést tervez, valamint a
beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

18 pont

 34 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
eszközbeszerzést ÉS
telephelyfejlesztést tervez

16 pont

 35 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést tervez, valamint a 
beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

14 pont

 36 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
innovatív fejlesztést tervez

12 pont

 37 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
eszközbeszerzést VAGY
telephelyfejlesztést tervez, valamint a
beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

10 pont

 38 = A HVS C. Célkitûzéséhez kötõdõ
eszközbeszerzést VAGY
telephelyfejlesztést tervez

8 pont

 39 = A beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján

2 pont

 40 A támogatási kérelem nem illeszkedik
egyik szemponthoz sem.

 0 pont

 41   Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont
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5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, 
akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év a
benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

80. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok

  A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

 3 Igen  3 pont
 4 Nem  0 pont
 5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése

A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 6 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

12 pont

 7 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan

9 pont

 8 ha a beruházás keretében jóváhagyott 
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra 
irányulóan

 0 pont
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 9 3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint

Támogatási kérelem

 10 A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul  

 5 pont

 11 A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul

 1 pont

 12  Összesen legfeljebb: 20 pont

Szakmai szempontok értékelési rész 1. (A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási
rendszer bevezetésére is sor kerül) és 2. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer kiépítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

II. Horizontális szempontok

 A  B C

 1  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

 2 1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

 3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

 25 pont

 4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

 22 pont

 5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

 19 pont

 6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

 16 pont

 7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

 13 pont

 8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

 7 pont

 9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését 
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig új munkahelyet
teremt

A fõlapon tett nyilatkozat
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 10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

 3 pont

 11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

 2 pont

 12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

 0 pont

 13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás

 14 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz

 5 pont

 15 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz

 3 pont

 16 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg

 1 pont

 17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

 0 pont

 18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

 19 Igen  15 pont
 20 Nem  0 pont
 21 5. A beruházásnak helyt adó település

lélekszáma:
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik).

 22 – 1000 fõ alatti  11 pont
 23 – 1000–2500 fõ  6 pont
 24 – 2501 és felette  1 pont
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 25 6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

Együttmûködési megállapodás

 26 Igen  6 pont
 27 Nem  0 pont
28 7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése 

HVS alapján Max. 30 pont

29  
30 = A pályázó helyi terméket állít elõ 15 pont
31 = A beruházás helye szerepel a HVS

megoldási javaslat által érintett
települések listáján;

10 pont

32 = Kedvezményezetti kör (ügyfél). 5 pont
33  Összesen legfeljebb: 95 pont

A Horizontális szempontok értékelési rész 3. (A fejlesztéssel érintett épület, építmény külsõ és belsõ akadálymentesítése:) és
7. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

III. Pénzügyi szempontok 

 A  B  C

1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének 
a vizsgálata 
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, 
akkor 4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, 
akkor 3 pont, 
– 2–2,5 millió forint között van, 
akkor 2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, 
akkor 1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, 
akkor 0 pont. 
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében a
vizsgálat éve a benyújtás évét követõ
harmadik és negyedik év.

 4 pont
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3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben 
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat 
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.

 4 pont

4 3. Tervadatok értékelése II. 
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a
bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, 
akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, 
akkor 2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, 
akkor 3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, 
akkor 4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont, 
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

 4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, 
akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, 
akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év 
a benyújtást követõ elsõ év.

 4 pont

6 Pénzügyi terv   max. 16 pont
7 Üzleti terv   max. 30
8  Kommunikációs Terv  (+) 5 pont
9  Társadalmi felelõsségvállalás  (+) 5 pont

Szakmai és Horizontális szempontok 20+95 pont
10 A támogatási kérelemben elérhetõ

maximum pontszám
Összesen legfeljebb:  171 pont

     * Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
   ** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
 *** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.
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2. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez

Értékelési táblázat
Üzleti terv értékelése

A B C D E

1.
Üzleti terv fejezetei

Alkérdésre
adható

pontszám

Fejezetre
adható

pontszám
Pontozást érintõ dokumentumok

2. I. Vezetõi összefoglaló– 0
3. II. Vállalkozás bemutatása- 2 – a termékre vonatkozó, a kérelem benyújtási

idõszakot megelõzõen kötött értékesítési
szerzõdést vagy szerzõdés hiányában az
értékesítésrõl, szolgáltatásról szóló számla
másolat.

4. III. Piacelemzés és Értékesítés – 8 – A partnerektõl származó, a termékeire
vonatkozó elõszerzõdés/szerzõdés/felvásárlási
szándéknyilatkozat;

5. III.1 Termék
értékesíthetõség

2

6. III.2 Értékesítési
csatornák

2

7. III.3 SWOT analízis 2
8. III.4 Veszélyek és

gyengeségek
kezelése

2

9. IV. Szervezet, emberi erõforrások 4 – Az ügyfél munkavállalójának munkaszerzõdése, 
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói
igazolvány másolata; 
vállalkozás szempontjából releváns végzettséget
igazoló dokumentum hiteles másolata;
amennyiben a vállalkozás vezetõje nem
rendelkezik a vállalkozás szempontjából
megfelelõ végzettséggel, akkor az alkalmazott
végzettségét igazoló dokumentum hiteles
másolata;

10. IV.1 Szervezeti felépítés 2
11. IV.2 Vállalkozás

vezetõjének
bemutatása

2

12. V. Fejlesztések bemutatása 12
13. V.1 Fejlesztések

bemutatása
2

14. V.2 Fejlesztések
megvalósítása

2

15. V.3 Forrásösszetétel 2
16. V.4 Kockázatok 2
17. V.5 Várható hatások 2
18. V.6 Vállalkozás

tevékenységének
ellenõrzése

2

19. VI. Pénzügyi fenntarthatóság 4
20. VI.1 Fenntartási és

mûködési
költségek

2

21. VI.2 Fejlesztés
finanszírozása

2

22. Összesen 30
23. + VII. Kommunikációs terv 5
24. VII.1 Kommunikációs

eszközök
1

25. VII.2 Kommunikációs
eszközök
alkalmazása

4
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26. + VIII. Társadalmi felelõsségvállalás 5 – helyi önkormányzattól származó igazolás, vagy
a konkrét támogatást igazoló dokumentum
(számlák, bankkivonat, banki kimutatás,
támogatott szervezet igazolása), amely
alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi
szerepvállalását

27.                                Összesen 10

3. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez 

Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések, valamint
minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések: telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások:

1.1 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;

1.2 tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.3 földgázvezeték, távhõvezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.4 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.5 esõ- és szennyvízelvezetés, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése;
1.6 egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
1.7 szelektív hulladékgyûjtõk és tárolók kiépítése;
1.8 a külsõ telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
1.9 út és parkoló, kerítés és kapu építés;

1.10 vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
1.11 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és kiépítésük (melegvíz,

fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználására céljából).
2. Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

2.1 ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.2 ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.3 ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.4 AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása;
2.5 ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minõségirányítási

rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.6 MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és

tanúsítása;
2.7 ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése

és tanúsíttatása;
2.8 ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment

követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.9 BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása;
2.10 COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási

rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.11 ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
2.12 TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági elõírások teljesítésének

megfelelõ irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása;
2.13 ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
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2.14 TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások
minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

2.15 BS 7799-2/ISO 17799 szabvány elõírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2.16 élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
2.17 EMAS minõségirányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása.

4. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez 

Nem elszámolható eszközök (VTSZ)
E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatók a továbbiakban felsorolt
eszközök:

  A  B

 1  VTSZ szám  Megnevezés

 2  73084010 Bányatám vasból vagy acélból
 3  84011000 Atomreaktor
 4  84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
 5  84013000 Nem sugárzó fûtõanyagelem/patron
 6  84014000 Atomreaktor-alkatrész
 7  84061000 Gõzturbina/víz vagy más gõz üzemû/hajózáshoz
 8  84068110 Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
 9  84068190 Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kivéve hajózásban és a villamos energia

termelésben használt)
 10  84068211 Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez
 11  84068219 Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez
 12  84068290 Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kivéve hajózásban és a villamos energia

termelésben használt)
 13  84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
 14  84069090 Más alkatrész gõzturbinához (kivéve sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
 15  84071000 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
 16  84072110 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,

max. 325 cm3

 17  84072191 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

 18  84072199 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhetõ,
több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

 19  84072920 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
legfeljebb 200 kW teljesítményû

 20  84072980 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ, több
mint 200 kW teljesítményû

 21  84073100 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, legfeljebb 
50 cm3

 22  84073210 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

 23  84073290 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 125 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

 24  84073310 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 250 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

 25  84073390 Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kivéve ipari összeszerelésre)

 26  84073410 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 
több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

 27  84073430 Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor,
több mint 1000 cm3

 28  84073491 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 
több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

9714 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám



 29  84073499 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús közúti-jármûmotor, 
több mint 1500 cm3

 30  84079010 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor, 
(kivéve repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

 31  84079050 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve repülõgép-, 
a hajó- és közúti jármûmotor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari összeszerelésre

 32  84079080 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a repülõgép-, 
a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

 33  84079090 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a repülõgép-, 
a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel,
több mint 250 cm3 ûrtartalmú

 34  84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
 35  84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 36  84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
 37  84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kivéve tengerjáró-, 

vontató-, hadihajóhoz)
 38  84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW, 

de max. 50 kW
 39  84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 40  84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW, 

de max. 100 kW
 41  84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 42  84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW, 

de max. 200 kW
 43  84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 44  84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW, 

de max. 300 kW
 45  84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 46  84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW, 

de max. 500 kW
 47  84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 48  84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW, 

de max. 1000 kW
 49  84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 50  84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW, 

de max. 5000 kW
 51  84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW 

(kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
 52  84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW
 53  84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kivéve tengerjáró-, 

vontató-, hadihajóhoz)
 54  84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, 

kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
 55  84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW

teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
 56  84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett
 57  84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel 

(kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)
 58  84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel

(kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)
 59  84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kivéve a kerekes traktor), több mint 100 kW, 

de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
 60  84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett 

(kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)
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 61  84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kivéve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

 62  84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban 
és közúti forgalomban használtak)

 63  84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kivéve vasúti hajtómotor, 
illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 64  84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 65  84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 66  84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 67  84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 68  84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 69  84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 70  84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 71  84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW 
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 72  84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kivéve vasúti hajtómotor, 
illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 73  84091000 Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
 74  84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kivéve szikragyújtású dugattyús)
 75  84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze
 76  84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
 77  84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
 78  84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
 79  84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
 80  84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kivéve öntöttvasból vagy -acélból

készültek)
 81  84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
 82  84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
 83  84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
 84  84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
 85  84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
 86  84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
 87  84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
 88  84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású 

vagy légcsavaros gázturbina)
 89  84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel 

(kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
 90  84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel 

(kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
 91  84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel 

(kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
 92  84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
 93  84119900 Alkatrész gázturbinához (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
 94  84121000 Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
 95  84131100 Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyagadagoló szivattyú
 96  84798930 Mozgatható hajtású bányatám
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5. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez

A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett
települések (5000 fõ lakosságszám alatti települések vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések kül-
és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit, a városi ranggal rendelkezõ településeket,
valamint a kistérségi központokat)
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6. melléklet a 47/2012. (V. 11.) VM rendelethez

A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhetõ legmagasabb támogatási keretösszeg

 
LEADER HACS neve

Igényelhetõ
legmagasabb

támogatási összeg
(forint)

1. 3-as Kézfogás non-profit Kft. 35 000 000      
2. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 35 000 000      
3. „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület 4 000 000      
4. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 0      
5. A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület 20 000 000      
6. Abaúj Leader Egyesület 20 000 000      
7. Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület 15 000 000      
8. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 10 000 000      
9. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 25 000 000      

10. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 0      
11. Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 10 000 000      
12. Borsod-Torna-Gömör Egyesület 0      
13. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 5 000 000      
14. BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. 35 000 000      
15. Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 35 000 000      
16. Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. 25 000 000      
17. Dél-Baranya határmenti települések Egyesülete 25 000 000      
18. Dél-Borsodi LEADER Egyesület 20 000 000      
19. Déli Napfény Nonprofit Kft. 0      
20. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 10 000 000      
21. Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 5 000 000      
22. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület 15 000 000      
23. Duna Összeköt Egyesület 10 000 000      
24. Dunamellék Leader Egyesület 10 000 000      
25. Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 35 000 000      
26. Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület 15 000 000      
27. Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 0      
28. Észak Hevesi Vidék Fejlõdéséért Közhasznú Egyesület 0      
29. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 35 000 000      
30. Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 0      
31. Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület 0      
32. Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 5 000 000      
33. Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 35 000 000      
34. Felsõ-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 30 000 000      
35. Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 15 000 000      
36. Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület 3 000 000      
37. GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület 5 000 000      
38. Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület 15 000 000      
39. Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 20 000 000      
40. HAJT-A Csapat Egyesület 0      
41. HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. 10 000 000      
42. Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Kft. 30 000 000      
43. Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 0      
44. Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. 0      
45. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 25 000 000      
46. Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztõ Egyesülete 10 000 000      
47. Jászsági Kistérségi Helyi közösség Egyesület 35 000 000      
48. Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 35 000 000      
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49. Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000      
50. Kiskunok Vidékéért Egyesület 0      
51. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 20 000 000      
52. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 35 000 000      
53. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 10 000 000      
54. Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 0      
55. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 35 000 000      
56. Maros-völgyi LEADER Egyesület 35 000 000      
57. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 5 000 000      
58. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület 0      
59. MEZÕFÖLD Helyi Közösség Egyesület 15 000 000      
60. Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület 10 000 000      
61. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 35 000 000      
62. Nyírség Fejlõdéséért Leader Közhasznú Egyesület 5 000 000      
63. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 10 000 000      
64. Õrség Határok Nélkül Egyesület 0      
65. Pannónia Kincse Leader Egyesület 25 000 000      
66. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 15 729 000      
67. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület 10 000 000      
68. Sághegy Leader Egyesület 25 000 000      
69. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 35 000 000      
70. SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület 35 000 000      
71. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 9 437 000      
72. Strázsa-Felsõ Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 0      
73. Szatmár Leader Egyesület 20 000 000      
74. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület 15 000 000      
75. Szinergia Egyesület 10 000 000      
76. Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület 35 000 000      
77. Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület 16 000 000      
78. Tiszatér Leader Egyesület 10 000 000      
79. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 30 000 000      
80. Tiszazugért Leader Nonprofit Kft. 8 000 000      
81. Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft. 15 556 500      
82. UTIRO Leader Egyesület 10 000 000      
83. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 25 000 000      
84. Vasi Õrtorony Közhasznú Egyesület 25 000 000      
85. Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület 18 000 000      
86. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú Egyesület 16 000 000      
87. Vidékünk a jövõnk Szövetség 35 000 000      
88. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 25 000 000      
89. Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 20 198 553      
90. Zala Termálvölgye Egyesület 35 000 000      
91. Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 18 874 800      
92. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 5 000 000      
93. Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 25 000 000      
94. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 15 000 000      
95. Zengõ-Duna Vidékfejlesztési Egyesület 30 000 000      
96. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 30 000 000      

9736 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 57. szám


	MK057
	A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete
	az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 9329



