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3. Tervadatok értékelése II.
– A vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének a vizsgálata
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4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata
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Pénzügyi terv
Üzleti terv

10

9609

2012. évi 57. szám

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében
eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.
Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa)
a támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor
3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor
2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

Kommunikációs Terv
Társadalmi felelõsségvállalás
Szakmai és Horizontális szempontok
A támogatási kérelemben elérhetõ
maximum pontszám

Összesen legfeljebb:

4 pont

4 pont

max. 16 pont
max. 30
(+) 5 pont
(+) 5 pont
20 + 95 pont
171 pont

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

59. Szinergia Egyesület
Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok
A
1

2

Értékelési szempont megnevezése

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

B

C

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok
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Igen
Nem
2. A beruházásnak része a megújuló-,
vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra
irányulóan
3. A fejlesztés tervezett tartalma
szerint
A támogatásból megvalósított
beruházás részeként eszközbeszerzés
és építés is megvalósul
A támogatásból megvalósuló
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
(kivéve egyéb elszámolható kiadások,
minõség- és környezetirányítás), vagy
csak építésre (kivéve egyéb
elszámolható kiadások, minõség- és
környezetirányítás) irányul
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5 pont
0 pont
A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás
10 pont

7 pont

0 pont

Támogatási kérelem
5 pont

3 pont

Összesen legfeljebb:

20 pont

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

1

2

3
4
5
6
7

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

1. Létrejött új munkahelyek száma
a fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):
– 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely
– 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely
– 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely
– 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely
– 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

25 pont
22 pont
19 pont
16 pont
13 pont
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Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében
2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év A fõlapon tett nyilatkozat
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát
keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését
követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig fúj munkahelyet
teremt
Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat
Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót
3. A fejlesztéssel érintett épület,
Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
építmény külsõ és belsõ
leírás.
akadálymentesítése:
A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz
A támogatásból megvalósított
fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény akadálymentesen
megközelíthetõvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz
A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített
épületben, építményben valósul meg
Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

10 pont

5 pont

3 pont
0 pont

5 pont

3 pont

1 pont

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

19
20
21

Igen
Nem
5. A beruházásnak helyt adó település A támogatási kérelem benyújtási
lélekszáma:
idõszakának 1. napján a KSH
honlapján utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján (települési lakosságszám több
település összefogásával megvalósuló
fejlesztés esetén összeadódik).
– 1000 fõ alatti
– 1000–2500 fõ
– 2501 és felette
6. A fejlesztés vállalkozások
Együttmûködési megállapodás
együttmûködésével valósul meg:
Igen
Nem
7. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési
HVS alapján
Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35
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A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. vagy 4. melléklete
szerinti leghátrányosabb helyzetû
kistérségben vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében szereplõ településen

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS
megoldási javaslat által érintett
települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).
Amennyiben a támogatási kérelem
valamennyi szemponthoz illeszkedik:
A támogatási kérelem nem illeszkedik
valamennyi szemponthoz.

15 pont
0 pont

9 pont
7 pont
5 pont

6 pont
0 pont

30 pont
0 pont
Összesen legfeljebb:

95 pont

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

1

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített
szolgáltatások összegével csökkentett
(egyéni vállalkozások esetében az
adóalapba beszámított árbevétel az
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor
0 pont.
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó.
Induló vállalkozás*** esetében
a vizsgálat éve a benyújtás évét
követõ harmadik és negyedik év.
Adózás elõtti eredmény vizsgálata az
igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes
gazdasági év közül az egyikben az
adózás elõtti eredmény pozitív, akkor
2 pont, ha mindkét évben pozitív,
akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat
éve a benyújtás évét követõ elsõ és
második év.
Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén
a bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor
1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.
b) Induló vállalkozások esetében eléri:
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont,
– a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– a 4 millió forintot, akkor 3 pont,
– a 4,5 millió forintot, akkor 4 pont.

4 pont

2

1. Vállalatértékelés I.

3

2. Vállalatértékelés II.

4

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

4 pont

4 pont
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5

4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata

6
7
8
9

Pénzügyi terv
Üzleti terv

10

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

Kommunikációs Terv
Társadalmi felelõsségvállalás
Szakmai és Horizontális szempontok
A támogatási kérelemben elérhetõ
maximum pontszám

Összesen legfeljebb:

•
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4 pont

max. 16 pont
max. 30
(+) 5 pont
(+) 5 pont
20 + 95 pont
171 pont

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

60. Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület
Értékelõ táblázat
I. Szakmai szempontok
A

B

C

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2

1. A támogatásból megvalósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.
Igen
Nem
2. A beruházásnak része a megújuló-,
vagy bioenergia hasznosítását
szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése történik a fenti
célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz
telepítése sem pedig építési
beruházás nem történik a fenti célokra
irányulóan

3
4
5

6

7

8

A fõlapon tett nyilatkozat és
árajánlatok

5 pont
0 pont
A fõlapon tett nyilatkozat,
tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás
10 pont

7 pont

0 pont

