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Melléklet a 91/2009. (VII. 28.) FVM rendelethez 

1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez 

Értékelési szempontok 

1.1. A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 

   6 pont 
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számára is biztonságosan használhatóvá válik) 
 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
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   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.2. Abaúj Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 

 Kérelem alapján   
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a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret. 
 
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 

 
Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 
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   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.3. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
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 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 



 8 

 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

1.4. „Bakonyalja-Kisalföld Kapuja” Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
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benyújtásáig 
 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
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 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 
együttmőködésével valósul meg: 

 Együttmőködési 
megállapodás 

  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intezítás” pontjában megjelölt szervezet). 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 

 2 pont 
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árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.5. Borsod-Torna-Gömör Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 
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 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   

  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 



 13 

Nem illeszkedik:  0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.6. Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
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 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 
szabványok alkalmazásra kerülnek 

 Okirat másolata, 
nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
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esetén összeadódik) 
 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet). 
 

 
Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 

 
Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 

 2 pont 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.7. Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt területén alkalmazandó 
pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
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 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret. 
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.8. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı  Ügyfél nyilatkozata   
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szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: alapján 
 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 

  



 20 

lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 
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 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.9. Dél-Zempléni Nektár LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
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 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:  HVS alapján   
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  projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.10. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmőködések Helyi Közössége Közhasznú 
Egyesülete területén alkalmazandó pontozás: 
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Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
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 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 
benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméretet legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 
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   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.11. Duna Összeköt Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
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 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
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= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.12. Dunamellék-Felsı-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz LEADER Egyesület területén 
alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont 
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történik 
 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
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 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.13. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontszám: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
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   Összesen:  25 pont 
 Horizontális szempontok 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
rendelhetı pontszám 

 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 

 Kérelem alapján   
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alkalmazásainak szempontjait: 
 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
• Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 

 2 pont 
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vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.14. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó 
pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 

   6 pont 
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mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   



 36 

 A vállalkozás pénzügyi 
tervének koherenciája 

 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.15. Érmelléki Vidékfejlesztési Noprofit Kft: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
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   Összesen:  25 pont 
 Horizontális szempontok 

 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
rendelhetı pontszám 

 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 

 Kérelem alapján   
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alkalmazásainak szempontjait: 
 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
 

Amennyiben a fenti a szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 

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

 

1.16. Észak Hevesi LEADER Fejlıdéséért Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 

   6 pont 
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számára is biztonságosan használhatóvá válik) 
 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz 
illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
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   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.17. Észak-Borsodi LEADER Unió Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
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 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
 Kérelem alapján   
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követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 

 2 pont 
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árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.18. Felsı-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 
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 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
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megnevezése pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.19. Hajdúvölgy-Körösmente Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területén 
alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

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

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
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 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás  2 pont 
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elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

1.20. HAJT-A Csapat Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
   6 pont 
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 
 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
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 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.21. Kiskunok Vidékéért Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
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 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
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 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 

 2 pont 
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Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 
 Pénzügyi terv üzemeltetési- 

hatékonysági vizsgálata 
 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 

évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.22. Közép-Nyírségéért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén 
alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
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 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 
gyermeket nevelı munkavállaló 

    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
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= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.23. Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó 
pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
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rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
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január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata  2 pont 
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az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.24. Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   
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 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
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 = Nem    0 pont 
 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.25. Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont 
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történik 
 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 
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   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.26. Rinya-Dráva Szövetség Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 

 Pénzügyi terv alapján   
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munkahelyek száma. 
 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   
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 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv  max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.27. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület 
területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul  Kormányrendeletek   
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meg: mellékletei alapján 
 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
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   Saját tıke változása a mőködtetési 
idıszak alatt 

 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.28. Szinergia Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
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rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
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 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 
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   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.29. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
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 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.30. Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft területén 
alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
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megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
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 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

 12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 
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 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.31. UTIRO Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló     
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munkavállaló 
 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 

önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pont 
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.32. ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı  Ügyfél nyilatkozata   
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szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: alapján 
 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
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lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 

 2 pont 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.33. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén 
alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
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 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
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= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 
intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 

= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

1.34. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 



 85 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
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január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata  2 pont 
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az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.35. „Zengı-Duna” Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
 Pénzügyi terv alapján   
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a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 

 Kérelem alapján   
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javításához: 
 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 

 2 pont 
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vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.36. Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás 
 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 

   6 pont 
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számára is biztonságosan használhatóvá válik) 
 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 

beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 

megvalósítását segíti elı: 
 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
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 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.37. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat másolata, 

nyilatkozat amennyiben 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

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

 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10000000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli 

gyermeket nevelı munkavállaló 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (kivéve az 
önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján. (települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
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 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékeket, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett - helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
   Saját tıke változása a beruházás   
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 idıtartama alatt  2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 

 2 pont 



 95 

évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.38 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    9 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 

munkavállaló 
    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   3 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   1 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

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

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 
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intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv  max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.39 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    8 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    20 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    10 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

   6 pont 

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   2 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     
 = Nem foglalkoztat    1 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
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 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 
meg: 

 Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok 

  

 - 1000 fı alatti  alapján (a települési 
lakosságszám több 

 8 pont 

 - 1000-2500 fı  település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 

 7 pont 

 - 2501-3500 fı  esetén összeadódik)  6 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési  1 pont 
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idıszak alatt 
   A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.40 Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    8 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    7 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
   Összesen:  25 pont 
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 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 

 Kérelem alapján   
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a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméretet legfeljebb 2 %-kal haladhatja meg. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 

 2 pont 
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vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.41 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    17 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
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 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 
támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    1 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    4 pont 
 - 1000-2500 fı    3 pont 
 - 2501-3500 fı    2 pont 
 - 3500 fı feletti     1 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik a 
támogatási kérelem: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    1 pont 



 105 

 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

 koherenciája  Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

1.42 Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    8 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
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kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    8 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   8 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
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 - 1000-2500 fı    7 pont 
 - 2501-3500 fı    6 pont 
 - 3500 fı feletti    5 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább három 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 

 2 pont 
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akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.43 BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    13 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    11 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
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 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   5 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    3 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    4 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    13 pont 
 - 1000-2500 fı    12 pont 
 - 2501-3500 fı    11 pont 
 - 3500 fı feletti    10 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    3 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
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= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

   
 
 
 
 
 
 
 

20 pont 
 
 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv  max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.44 Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    1 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   4 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 

   2 pont 
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történik 
 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    10 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 10 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 
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 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.45 Dél-borsodi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
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 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    2 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
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 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 
természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet). 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 

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

 

1.46 Déli Napfény Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    6 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    6 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     18 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     16 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     14 pont  
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     12 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    8 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   5 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     4 pont  
 = Nem foglalkoztat    3 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben    6 pont  
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támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     7 pont  
 - 2501-3500 fı     6 pont  
 - 3500 fı feletti    5 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    3 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
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   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.47 Dél-Mátra Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    8 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
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kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    20 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   10 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   8 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    6 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   5 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     10 pont  
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 = 1000-2500 fı     7 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     8 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 10 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 

 2 pont 
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évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.48 Éltetı Balaton-felvidékért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 

munkavállaló 
    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméretet a HVS-ben szereplı projektméret 
másfélszerese. 

 
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 

 
Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 
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 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

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

      
 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı  
maximális pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv  max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.49 Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 = 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 = 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 = 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 = 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 = 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    2 pont 
 = Nem hoz létre új munkahelyet    12 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   4 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    3 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   0 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
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 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 
meg:  

 Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

  

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

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     12 pont  
 - 1000-2500 fı     8 pont  
 - 2501-3500 fı     0 pont  
 - 3500 fı feletti    0 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     4 pont  
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 
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   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.50 Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   



 128 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 
Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 

 2 pont 
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pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.51 3-as Kézfogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
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 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 20 pont  
 

 5 pont 
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 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv   max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.52 Felsı-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
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 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 
meg:  

 Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    2 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     7 pont  
 - 2501-3500 fı     5 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 
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   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.53 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 

 2 pont 
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árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.54 Felsı-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     13 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 

munkavállaló 
    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
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 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.55 Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén 
alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    3 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
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amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen     10 pont  
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   4 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    3 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   4 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
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megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 

 2 pont 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.56 GERJE-SZTİK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     18 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     16 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     14 pont  
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     12 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    8 pont 
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 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Nyilatkozat   
 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   3 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     2 pont  
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   

  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret;   
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Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 

 
Nem illeszkedik: 

 
 20 pont  

 
 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

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

      
 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv    max. 20 pont 
 Üzleti terv    max. 30+10 pont 
     Max: 60 pont 
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1.57 Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
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 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 
meg:  

 Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 
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   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.58 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     10 pont  
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   5 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   4 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     3 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     4 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret 21 000 000 Ft. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 25 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

 5 pont 0 pont 

 = Igen      
 = Nem     
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 

 2 pont 
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pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.59 Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
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 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását  Kérelem, HVS   
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segíti elı:  alapján 
 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.60 Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     15 pont  
 = Nem    10 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
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amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     18 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     15 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     12 pont  
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     4 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   3 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     2 pont  
 = Nem foglalkoztat    1 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    2 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
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megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti     10 pont  
 - 1000-2500 fı     8 pont  
 - 2501-3500 fı     6 pont  
 - 3500 fı feletti    4 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     3 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben legalább három szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 

 2 pont 
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évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.61 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     8 pont  
 = Nem    3 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     8 pont  
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     9 pont  
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     16 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     14 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
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 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     8 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     5 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    3 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   8 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     4 pont  
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   4 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   2 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     12 pont  
 = 1000-2500 fı     8 pont  
 = 2501-3500 fı     6 pont  
 = 3500 fı feletti    0 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
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 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     0 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv   max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.62 Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztı Egyesülete területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    5 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     18 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     14 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     8 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     4 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   3 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     2 pont  
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont  
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történik  
 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 
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 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.63 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
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 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
rendelhetı pontszám 

 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma.  

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely     18 pont  
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely     14 pont  
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely     10 pont  
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely     8 pont  
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely     4 pont  
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:   Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,      
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,      
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló,  
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló  

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   6 pont  

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást)  

   3 pont  

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)     2 pont  
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   
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 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

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

 

1.64 Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
   6 pont  
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akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
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 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.65 Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
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benyújtásáig 
 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
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 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
  
 
 
 

20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 

 2 pont 
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árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.66 Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     15 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    2 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 

munkavállaló 
    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   4 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    2 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik) 

   3 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   2 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    1 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    3 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti    8 pont 
 = 1000-2500 fı    6 pont 
 = 2501-3500 fı    4 pont 
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     4 pont  
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     8 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
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= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 
 

 20 pont  
 

 19 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv   max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.67 Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    8 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    20 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    10 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   10 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   8 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    6 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   5 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
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 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 
meg:  

 Kormányrendeletek 
mellékletei alapján 

  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    2 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     10 pont  
 = 1000-2500 fı     9 pont  
 = 2501-3500 fı     8 pont  
 = 3500 fı feletti    7 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    5 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     8 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
  

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 pont  
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı:  

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen     7 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 
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   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

1.68 Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     3 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     2 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     20 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
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 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 
rendelhetı pontszám 

 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 
létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     15 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     6 pont  
 = 2501-3500 fı     4 pont  
 = 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   
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 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz 
illeszkedik: 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 
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   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.69 Maros-völgyi LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit.  

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    8 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 
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 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   3 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 = 1000 fı alatti     8 pont  
 = 1000-2500 fı     7 pont  
 = 2501-3500 fı     5 pont  
 = 3500 fı feletti    4 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg:  
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen     6 pont  
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont  
 

 10 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
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 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 
akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

 2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

1.70 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre:  
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen     10 pont  
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek  
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

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

 Igazolás   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,      
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló 
munkavállaló 

    

 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:   A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı 
számára is biztonságosan használhatóvá válik)  

   6 pont  

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik  

   0 pont  

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg:  
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:   A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a 
települési lakosságszám 
több település 
összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti     8 pont  
 - 1000-2500 fı     6 pont  
 - 2501-3500 fı     4 pont  
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások  Együttmőködési   
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együttmőködésével valósul meg:  megállapodás alapján 
 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához:  

 Kérelem alapján   

 = Igen     6 pont  
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret a HVS-ben szereplı projektméret 
négyszerese. 

 
Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 

 
Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont  
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı:  
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen     5 pont  
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

 Vállalatértékelés 
 A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 2 pont 

   Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési- 
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) 
árbevételéhez képest a növekmények 
értéke eléri a támogatás 1,1-szeresét, 

 2 pont 
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akkor 1 pont, ha az 1,2-szeresét, akkor 2 
pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

 2 pont 

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

 

1.71 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
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 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont

 - Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont
 - Nem foglalkoztat    0 pont
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont

 = Nem történik akadálymentesítés    0 pont
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont
 = Nem    0 pont
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont
 - 1000-2500 fı    6 pont
 - 2501-3500 fı    4 pont
 - 3500 fı feletti    2 pont
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont
 = Nem    0 pont
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont
 = Nem    0 pont
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont
 = Nem    0 pont

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább két 

  

20 pont
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szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik:  0 pont

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont
 = Nem    0 pont
   Összesen:  85 pont
      

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont  
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha a kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  
  

2 pont 

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

1.72 MEZİFÖLD Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek,  Okirat vagy   
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szabványok alkalmazásra kerülnek nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 - Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 - Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
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megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

      
 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben  

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  
  

2 pont 

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

1.73 Mezıföldi Híd Térségfejlesztı Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    8 pont 
 = Nem    6 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    9 pont 
 = Nem    7 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    8 pont 
 = Nem    6 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    23 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
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 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   5 pont 

 - Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 - Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 = Nem történik akadálymentesítés    3 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    8 pont 
 = Nem    7 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    7 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    5 pont 
 - 3500 fı feletti    4 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    4 pont 
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    2 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 15 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
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 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.74 Nyírség Fejlıdéséért LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
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kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 - Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 - Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
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 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-  Ha kérelmezı benyújtást követı 3   
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hatékonysági vizsgálata évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.75 İrség Határok Nélkül Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    9 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    7 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
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 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   5 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   5 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    13 pont 
 - 1000-2500 fı    11 pont 
 - 2501-3500 fı    10 pont 
 - 3500 fı feletti    8 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
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   Összesen:  85 pont 
  
  

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

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.76 Sághegy LEADER Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
  



 194 

amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
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esetén összeadódik) 
 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 
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Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 
 Pénzügyi terv üzemeltetési-

hatékonysági vizsgálata 
 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 

évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.77 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.78 SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    8 pont 
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 = Nem    6 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    7 pont 
 = Nem    5 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    20 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   8 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   6 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   5 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    7 pont 
 = Nem    5 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
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lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    7 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    5 pont 
 - 3500 fı feletti    4 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    4 pont 
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    3 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    4 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 

  
  
  
  
  

2 pont 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.79 Strázsa-Felsı Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
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 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
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= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.80 Szatmár Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı  Ügyfél nyilatkozata   
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szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: alapján 
 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
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január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 

 2 pont 
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évben 
 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 

árbevételének a vizsgálata 
 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.81. Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület területén alkalmazandó pontozás: 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
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 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   4 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   5 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    4 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

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

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    7 pont 
 - 2501-3500 fı    6 pont 
 - 3500 fı feletti    5 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    3 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı,
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
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 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 10 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás  
1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha az 1,2-
szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv  max. 20 pont 
 Üzleti terv  max. 30+10 pont 
   Max: 60 pont 
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1.82 Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 

   3 pont 
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történik 
 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi  Saját tıke változása a beruházás  2 pont 
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tervének koherenciája idıtartama alatt 
   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.83 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
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 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    3 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   
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 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    4 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

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

1.84 Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    4 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    2 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 
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 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    7 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  85 pont 
  
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont  Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
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megnevezése pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.85 Vasi İrtorony Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
 Kérelem alapján   
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követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 

  
  
  

2 pont 
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támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.86 Velencei-tó Térségfejlesztı Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve    3 pont 
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az önfoglalkoztatást) 
 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret: 10 001 250 Ft; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
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 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.87 Vidékünk a jövınk Szövetség területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   
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 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   3 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy  Kérelem alapján   
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beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    3 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 

  
  
  

2 pont 
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támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.88 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó 
pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve    6 pont 
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az önfoglalkoztatást) 
 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

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

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    12 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 

 15 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 



 226 

  
 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 

 Értékelési szempont 
megnevezése 

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 
pontszám 

   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

 

1.89 Zagyvasági Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 
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 = Igen    8 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    12 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    21 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    19 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    3 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    1 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   3 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   2 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    2 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    5 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
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 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 
együttmőködésével valósul meg: 

 Együttmőködési 
megállapodás alapján 

  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    8 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

18 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 



 229 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.90 Zala Termálvölgye Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
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 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik:  
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
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 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.91 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    15 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
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 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások  Együttmőködési   
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együttmőködésével valósul meg: megállapodás alapján 
 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 
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   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.92 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    4 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   4 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
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 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    4 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

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

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.93 Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 
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 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   0 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 



 238 

 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 
együttmőködésével valósul meg: 

 Együttmőködési 
megállapodás alapján 

  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
 

Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 pont 
 

 0 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 
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Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 
 Pénzügyi terv üzemeltetési-

hatékonysági vizsgálata 
 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 

évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.94 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    0 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    2 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket     
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nevelı munkavállaló, 
 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    3 pont 
 = Nem foglalkoztat    1 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    4 pont 
 - 3500 fı feletti    2 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    4 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
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Amennyiben a fenti szempontok közül legalább egy 
szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 

 20 pont 
 

 19 pont 

 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 
segíti elı: 

 Kérelem, HVS 
alapján 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    4 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.95 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    10 pont 
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 = Nem    5 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    10 pont 
 = Nem    5 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    14 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    8 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    4 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    0 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Az ügyfél 

nyilatkozata alapján 
  

 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 

nevelı munkavállaló, 
    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   3 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    2 pont 
 = Nem foglalkoztat    1 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  A kérelem alapján   
 - Minden, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
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lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

 - 1000 fı alatti    0 pont 
 - 1000-2500 fı    8 pont 
 - 2501-3500 fı    6 pont 
 - 3500 fı feletti    4 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás alapján 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    2 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret. 
 

Amennyiben a fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

  
  
 
 
 

20 pont 
 

 0 pont 
 13. A kérelem tárgya komplex projekt megvalósítását 

segíti elı: 
 Kérelem, HVS 

alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 

  
  
  
  
  

2 pont 
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jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

1.96 Tiszatér Egyesület területén alkalmazandó pontozás 

 Szakmai szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 1. Az ügyfél a településen még nem mőködı 

szolgáltatást, vállalkozói tevékenységet hoz létre: 
 Ügyfél nyilatkozata 

alapján 
  

 = Igen    15 pont 
 = Nem    10 pont 
 2. Minıség- és környezetirányítási és rendszerek, 

szabványok alkalmazásra kerülnek 
 Okirat vagy 

nyilatkozat másolata, 
amennyiben az ügyfél 
vállalja a minısítés 
megszerzését az utolsó 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 

  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    3 pont 
 3. A beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia 

hasznosítást vagy illetve a környezettudatosság 
alapelemeit. 

 Igazolás   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
   Összesen:  25 pont 
  

 Horizontális szempontok 
 Értékelési szempont megnevezése  Értékelés módja  Értékeléshez 

rendelhetı pontszám 
 4. A kérelem benyújtását megelızı 12 hónap átlag 

létszámához képest a foglalkoztatottak számának bıvítése 
a fejlesztés hatására. Igényelt támogatás összege/új 
munkahelyek száma. 

 Pénzügyi terv alapján   

 - 0-10 000 000 Ft/új munkahely    18 pont 
 - 10 000 001-20 000 000 Ft/új munkahely    16 pont 
 - 20 000 001-30 000 000 Ft/új munkahely    12 pont 
 - 30 000 001-40 000 000 Ft/új munkahely    10 pont 
 - 40 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely    6 pont 
 - Nem hoz létre új munkahelyet    4 pont 
 5. Hátrányos helyzető munkavállalót foglalkoztat:  Nyilatkozat   
 - nı,     
 - 25 év alatti pályakezdı fiatal,     
 - fogyatékkal élı,     
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 - 40 évnél idısebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket 
nevelı munkavállaló, 

    

 - 10 éven aluli gyereket nevelı egyedülálló munkavállaló     
 = Legalább két fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 

az önfoglalkoztatást) 
   6 pont 

 = Legalább egy fı munkavállalót foglalkoztat (beleértve 
az önfoglalkoztatást) 

   5 pont 

 = Az ügyfél maga ilyen (kizárólag önfoglalkoztatás)    4 pont 
 = Nem foglalkoztat    0 pont 
 6. A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül:  Kérelem   
 - Összes, a kérelemben megfogalmazott, e rendeletben 

támogatható tevékenység keretében megvalósuló fejlesztés 
akadálymentesítésére sor kerül (teljes, nem csak a 
mozgássérültek részére, hanem egyéb fogyatékkal élı számára 
is biztonságosan használhatóvá válik) 

   6 pont 

 - Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem az összes 
beruházás tekintetében, vagy nem teljes akadálymentesítés 
történik 

   4 pont 

 - Nem történik akadálymentesítés    0 pont 
 7. A beruházás hátrányos helyzető területen valósul 

meg: 
 Kormányrendeletek 

mellékletei alapján 
  

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
 8. A beruházásnak helyt adó település lélekszáma:  A kérelem 

benyújtásának évében 
január 1-jén hatályos KSH 
adatok alapján (a települési 
lakosságszám több 
település összefogásával 
megvalósuló fejlesztés 
esetén összeadódik) 

  

 - 1000 fı alatti    8 pont 
 - 1000-2500 fı    6 pont 
 - 2501-3500 fı    6 pont 
 - 3500 fı feletti    3 pont 
 9. A fejlesztés a térségi mikrovállalkozások 

együttmőködésével valósul meg: 
 Együttmőködési 

megállapodás 
  

 = Igen    6 pont 
 = Nem    3 pont 
 10. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy 

beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erıforrások használatát, vagy 
a környezetbarát és környezetkímélı technológiák 
alkalmazásainak szempontjait: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    5 pont 
 = Nem    2 pont 
 11. A fejlesztés hozzájárul a természeti értékek, a 

természeti és kulturális jellegzetességek hosszú távú 
megırzéséhez, a fejlesztés által érintett, helyben élı, 
dolgozó emberek környezetének, életminıségének 
javításához: 

 Kérelem alapján   

 = Igen    6 pont 
 = Nem    0 pont 

 HVS alapján   
  

12. A kérelem HVS-hez való illeszkedése: 
= Megoldási javaslat; 
= Megvalósítás során támogatható maximális 

projektméret; 
= Megvalósulás során támogatható minimális 

projektméret; 
= Támogatható szervezet (A HVS „Támogatási 

intenzitás” pontjában megjelölt szervezet); 
= Támogatási intezítás. 
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Amennyiben valamennyi fenti szemponthoz illeszkedik: 
 

Nem illeszkedik: 

 
 20 pont 

 
 5 pont 

 13. A kérelem tárgya egy komplex projekt 
megvalósítását segíti elı: 

 Kérelem, HVS    

 = Igen    5 pont 
 = Nem    0 pont 
   Összesen:  85 pont 
  

 Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható) 
 Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhetı maximális 

pontszám 
   Befektetett eszközök változása  2 pont 
 A vállalkozás pénzügyi 

tervének koherenciája 
 Saját tıke változása a beruházás 

idıtartama alatt 
 2 pont 

   Értékcsökkenés változása  2 pont 
   Saját tıke változása a mőködtetési 

idıszak alatt 
 1 pont 

   A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 2 pont 

 Vállalatértékelés  Adózás elıtti eredmény vizsgálata 
az igénylés benyújtását megelızı két 
évben 

 2 pont 

 Terv adatok értékelése  A vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevételének a vizsgálata 

 3 pont 

   Ha vállalkozás 1 fıre jutó 
árbevétele a 4. évre nézve benyújtás 
évéhez képest több, mint 10%-kal bıvül, 
akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, 
akkor 2 pont. Induló vállalkozások 
esetében, ha eléri az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel a 3 millió forintot akkor 1 
pont, ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont. 
Ha nincsen alkalmazott, akkor 0 pont. 

  
  
  
  
  

2 pont 

 Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata 

 Ha kérelmezı benyújtást követı 3 
évben realizált árbevétele, a benyújtás 
évében tervezett (bázis év) árbevételéhez 
képest a növekmények értéke eléri a 
támogatás 1,1-szeresét, akkor 1 pont, ha 
az 1,2-szeresét, akkor 2 pont. 

  
  
  

2 pont 

   Ha az árbevétel arányos adózás 
elıtti eredmény a 4. évre nézve a bázis 
évhez képest 10%-kal bıvül, akkor 1 
pont, ha több, mint 20%-kal akkor 2 
pont. Induló vállalkozás esetében a 
vizsgálatot az aktiválás követı évre kell 
vizsgálni. 

  
  
  

2 pont 

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

 


