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212.
Összesen legfeljebb:
5 pont
* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.
**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény
külsĘ és belsĘ akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7.
szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4.
Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2.
Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap,
szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy
közvetlenül elĘállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelĘ létesítménybĘl
származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára
[A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
Pénzügyi terv
max. 5 pont
MĦködtetési és fenntarthatósági
max. 15 pont
terv
Szakmai szempontok
max. 45 pont
(amennyiben a fejlesztés több
célterületet érint, akkor az összes
szakmai pontszám a célterületek
száma alapján kerül átlagolásra)
Komplexitás
max. 20 pont
Horizontális szempontok
max.: 60 pont
Az ügyfél által elérhetĘ
145 pont
maximális pontszám:

1.68. Szinergia Egyesület

A

B

C

1
1. célterület
2
3
4

5
6
7

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Szakmai**
Térképrészlet másolat
1. Legalább 2 egymással
kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ
épületek, építmények
felújítására irányul a fejlesztés:
= Igen
= Nem
Térképrészlet másolat,
2. A fejlesztés a helyi vagy
amelyben meg kell jelölni a
országos védelem alatt álló

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

5 pont
3 pont
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8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

épületek, építmények közvetlen
környezetében (200 méter) álló
épületek, építmények
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében (200
méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

helyi vagy országos
védelem alatt álló
építményeket
5 pont
3 pont
Térképrészlet másolat,
amelyben meg kell jelölni,
megnevezéssel együtt az
oktatási, kulturális és
szociális létesítményt
5 pont
3 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés estén
összeadódik)

= 2500 fĘ feletti
= 1000-2500 fĘ közötti
= 1000 fĘ alatti
5. A fejlesztéssel érintett épület, Tervdokumentáció, tervezĘi
mĦszaki leírás
építmény külsĘ és belsĘ
akadálymentesítése:
18 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetĘvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz
19 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetĘvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
20 A támogatásból megvalósított

5 pont
3 pont
1 pont

5 pont

3 pont

1 pont
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21

22

23
24
25
26

27
28
29
30

•
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fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetĘ és
akadálymentesített épületben,
építményben valósul meg
Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén
FĘlapon tett nyilatkozat
6. A felújítandó épület,
építmény kulturális vagy
közösségi funkcióval bír és
rendszeresen látogatható
(legalább heti 2 napon)
A fejlesztés hatására ilyenné válik
Igen
Nem
7. A felújítandó épület, építmény Névjegyzékben szereplĘ
népi építészeti értékekkel bír, a építész igazolása
felújítás annak megĘrzésére,
vagy létrehozására irányul (A
népi építészeti értékek a település
térképi szerkezetében értelmezhetĘ,
a vidéki életformához igazodó
funkciókat és kultúrát
visszatükrözĘ, vagy kortárs
jelenkori falusi hagyománytisztelĘ
építészeti elemek)
Igen
Nem
Összesen:

0 pont

(max. 10 pont)

10 pont
7 pont
0 pont

10 pont
0 pont
45 pont

2. célterület
31
32
33

34
35
36
37
38
39

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja

Szakmai
Névjegyzékben szereplĘ
1. Zöldfelület növelése a
támogatott fejlesztés során, ha a tervezĘ számításokat
tartalmazó mĦszaki leírással
növekmény az eredeti terület
alátámasztott nyilatkozata
alapján
= több mint 50%-a
= 40,01%-50%-a
= 30,01%-40%-a
= 20,01%-30%-a
= 10,01%-20%-a
= kevesebb mint 10%

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
0 pont
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40

41
42
43
44
45

46
47
48

2. Az ügyfél a fejlesztést
megvalósítási helyén használati
vagy látvány térelem
elhelyezését tervezi:
= 5 vagy több mint 5 különbözĘ
típusú térelem elhelyezése
= 3 vagy 4 különbözĘ típusú
térelem elhelyezése
= 3-nál kevesebb különbözĘ
típusú térelem elhelyezése
= Nem helyez el térelemet
3. A beruházás a helyi vagy
országos védelem alatt álló
épületek, építmények közvetlen
környezetének (200 méteren
belül) felújítására irányul:

= Igen
= Nem
4. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében (200
méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
49 = Igen
50 = Nem
51 5. Beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

Kérelem, tervdokumentáció
alapján

(max. 10 pont)

10 pont
5 pont
3 pont
0 pont
Térképrészlet másolat,
melyben meg kell jelölni a
helyi vagy országos
védelem alatt álló épületet,
építményt
5 pont
3 pont
Térképrészlet másolat,
melyben kérjük megjelölni,
megnevezéssel együtt az
oktatási, kulturális és
szociális létesítményt
5 pont
3 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)

52 = 2500 fĘ feletti
53 = 1000-2500 fĘ
54 = 1000 fĘ alatti
55 6. A zöldterület fejlesztés során A 153/2009. (XI. 13.) FVM
Ęshonos növények telepítése rendelet az erdĘrĘl, az erdĘ
védelmérĘl és az
valósul meg
erdĘgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról, az ügyfél
nyilatkozata és a kérelem

5 pont
3 pont
1 pont
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alapján
56 Igen
57 Nem
58
59

Összesen:

10 pont
0 pont
45 pont

3. célterület
60
61
62

63

64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74

Értékelési szempont
megnevezése
1. A beruházás megvalósulási
helye:
= A beruházás leromlott
állapotban lévĘ épületben,
építményben, területen, vagy
használaton kívüli épületben,
építményben, területen valósul
meg
= A beruházás egyéb területen
valósul meg
2. A beruházás bemutatása:
= közmĦvesített, fedetlen
elárusítóhelyek kialakítására
irányul
= közmĦvesített, fedett elárusító
helyek kialakítására irányul
= üzlethelyiség kialakítására
irányul
3. Az egész évben nyitva tartó
helyi piac mĦködése:
= folyamatosan, a hét minden
napján nyitva tart
= hetente 4-6 napon nyitva tart
= hetente 1 - 3 napon nyitva tart
4. Partnerség 1.:

= a beruházás több település
szakmai és pénzügyi
összefogásával valósul meg
75 = a beruházás több település
szakmai vagy pénzügyi
összefogásával valósul meg a
beruházás településen belüli
szakmai és/v. pénzügyi
összefogással valósul meg

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
MĦszaki leírás és fotó,
valamint elĘzetes helyszíni
szemle alapján
4 pont

2 pont
Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont
2 pont

4 pont
1 pont
FĘlapon tett nyilatkozat
alapján
6 pont
4 pont
3 pont
Kérelem, együttmĦködési
megállapodás alapján
4 pont

2 pont
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76
77
78

79
80
81
82
83

84
85
86
87

= a beruházás összefogás nélkül
valósul meg
5. Partnerség 2.
A fejlesztés a LEADER HACS
területén élĘ helyi termelĘk
piachoz való jutási igényeinek
kielégítését szolgálja
Nem
1-10 termelĘ
11-20 termelĘ
Több mint 20 termelĘ
6. A beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

1 pont

Helyi termelĘk
Szándéknyilatkozata

0 pont
3 pont
4 pont
6 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)

= 2500 fĘ feletti
= 1000-2500 fĘ
= 1000 fĘ alatti
7. A fejlesztéssel érintett épület, TervezĘi mĦszaki leírás
építmény akadálymentesítése
megoldott:
88 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során válik a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetĘvé és az épületen,
építményen belüli akadálymentes
közlekedés biztosított lesz
89 A támogatásból megvalósított
fejlesztés során a
mozgáskorlátozottak részére az
épület, építmény
akadálymentesen
megközelíthetĘvé válik vagy az
épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés
biztosított lesz
90 A támogatásból megvalósított
fejlesztés már akadálymentesen

1 pont
2 pont
4 pont

4 pont

3 pont

2 pont
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92

93
94
95
96

•
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megközelíthetĘ és
akadálymentesített épületben,
építményben valósul meg
Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén
8. A piac területén szelektív
hulladékgyĦjtĘk kerülnek
kihelyezésre
Igen
Nem

0 pont

Kérelem, tervdokumentáció
alapján

Összesen:

10 pont
0 pont
45 pont

4. célterület:
97
98
99

Értékelési szempont
megnevezése
1. Közterületen, vagy
intézmény udvarán lévĘ
játszótér esetén

100 = a meglévĘ szabványosítása és
bĘvítése (új használati térelem
elhelyezése) történik
101 = a meglévĘ szabványosítása
történik
102 = új kialakítása történik
103 2. Fogyatékkal élĘk:
Telepítésre kerül olyan játszótéri
eszköz, mely speciális
kialakítású, azaz fogyatékkal élĘ
gyermekek által is igénybe vehetĘ
104 = Igen
105 = Nem
106 3. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében
(200méteren belül) valósul meg

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai
A fejlesztés elĘtti állapotot
bemutató fotódokumentáció
és a fejlesztés utáni
állapotot bemutató
tervdokumentáció alapján.
[A játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM
rendeletnek megfelelĘen,
helyszínrajzba illesztett
játszótér elrendezési terv és
mĦszaki leírás alapján.]
6 pont

2 pont
4 pont
A játszótéri eszközök
leírásának tartalma vagy a
gyártó nyilatkozata alapján

5 pont
0 pont
TervezĘ által készített
helyszínrajz, melyben meg
kell jelölni a megnevezéssel
együtt az oktatási, kulturális
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a fejlesztés:
107 = Igen
108 = Nem
109 4. Akadálymentesítés által
megközelíthetĘvé válik a
játszótér vagy a játszótéri
eszköz:
110 = Igen
111 = Nem
112 5. A beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

113 = 2500 fĘ feletti
114 = 1000-2500 fĘ
115 = 1000 fĘ alatti
116 6. A beruházásnak helyt adó
településen elĘ 14 év alatti
gyermekek aránya

és szociális létesítményt
5 pont
2 pont
Tervdokumentáció,
mĦszaki leírás

5 pont
0 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)
1 pont
2 pont
4 pont
KSH adatbázis

11710 % alatti
11810-20 %
11921-30 %
12030 % feletti
1217.
ėshonos
fás
szárú A 153/2009. (XI. 13.) FVM
növényzettel borított játszótéri rendelet az erdĘrĘl, az erdĘ
terület aránya a fejlesztést védelmérĘl és az
erdĘgazdálkodásról szóló
követĘen
2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról, az ügyfél
nyilatkozata és a kérelem
alapján
122A teljes terület több, mint 25%-a
123A teljes terület 10-25%-a
124A teljes terület 10%-a alatt
125
Összesen
126
5. célterület

0 pont
4 pont
7 pont
10 pont

10 pont
8 pont
0 pont
45 pont

•

2012. évi 129. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

127

•

21675

2012. évi 129. szám

Értékelési szempont
megnevezése

128
1291.A beruházásnak helyt adó
településen mĦködik-e
sportegyesület
130Igen
131Nem
1322.Akadálymentesítés által
megközelíthetĘvé válik a
sportpálya
133Igen
134Jelenleg is akadálymentes a
közlekedés
135Nem
1363.A beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

Értékelés módja
Szakmai
Nyilvántartásba vételrĘl
szóló 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonat
másolata

10 pont
5 pont
Tervdokumentáció, mĦszaki
leírás
10 pont
5 pont
0 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (amennyiben
a fejlesztés több településen
valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték
számítandó)

137= 2500 fĘ feletti
138= 1000-2500 fĘ
139= 1000 fĘ alatti
1404. Fogyatékkal élĘk:
A sporteszközök, használati
Telepítésre kerül olyan sporteszköz térelemek mĦszaki
vagy használati térelem, a mely
leírásának tartalma vagy a
speciális kialakítású, azaz
gyártó nyilatkozata alapján
fogyatékkal élĘ felnĘttek és
gyermekek által is igénybe vehetĘ
141Igen
142Nem
1435. A sportpálya több sportág
Tervdokumentáció, mĦszaki
leírás
gyakorlására is lehetĘséget ad
144Igen több mint 5 féle sportág
145Igen, 2-5 sportág
146Nem, csak egyféle sportág
147
Összesen:
148

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

10 pont
8 pont
5 pont

5 pont
0 pont

10 pont
5 pont
0 pont
45 pont
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Komplexitás
149
150

Értékelés módja
Értékelési szempont
megnevezése
151 1. A fejlesztés komplexitása, az A kérelem alapján
intézkedés által megjelölt több
célterülethez is kapcsolódik:
152 = három, négy vagy öt
célterületet érinti
153 = két célterületet érint
154 = Egy célterület érint
Oklevél, egyéb igazoló
155 2. Amennyiben a település az
dokumentum alapján
alábbi díjak egyikével
rendelkezik:

156 Magyarországi Falumegújítási
Díj I. kategória
157 Magyarországi Falumegújítási Díj
II. kategória
158 Magyarországi Falumegújítási Díj
III. kategória
159 Magyarországi Falumegújítási Díj
dicsérĘ oklevél, különdíj
160 Európai Falumegújítási Díj
161 Virágos Magyarországért –
országos fĘdíj
Oklevél, egyéb igazoló
162 3. Amennyiben a település az
dokumentum alapján
alábbi díjak egyikével
rendelkezik:

163 Év Tájháza Díj
164 Helyi Építészeti Örökség Díj
165 Europa Nostra Díj
166 Kós Károly Díj
167 Hild János Díj
168 Podmaniczky Díj
169
170

Összesen:
Horizontális***

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

9 pont
6 pont
3 pont
Amennyiben az ügyfél
több díjjal is
rendelkezik, abban az
esetben csak egy, a
legmagasabb
pontszámú díj vehetĘ
figyelembe, azonos
pontszám esetén pedig
az egyik
8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
8 pont
8 pont
Amennyiben az ügyfél
több díjjal is
rendelkezik, abban az
esetben csak egy díj
vehetĘ figyelembe
3 pont
3 pont
3 pont
3 pont
3 pont
3 pont
20 pont
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171 1. A megvalósítás helye
hátrányos helyzetĦ területen
található:

a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet 2. és 4. számú
mellékletében foglaltak
szerinti a leghátrányosabb
helyzetĦ kistérség
természeti vagy civilizációs
katasztrófával sújtott
kedvezményezett kistérség,
vagy az ezekkel azonos
elbánásban részesülĘ, a
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
vagy az országos átlagot
jelentĘsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérĘl
szóló 240/2006. (XI.30.)
Korm. rendeletnek „A
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot
jelentĘsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzéke” címĦ
melléklet alapján;

172 = Igen
173 = Nem
174 2. A beruházás hatása a
A FĘlap alapján
foglalkoztatottságra:
175 A fejlesztés által
176 = legalább 2 új munkahely jön
létre
177 = 1 új munkahely jön létre
178 = új munkahelyet nem hoz létre a
fejlesztés, de munkahelyek
megĘrzéséhez hozzájárul
Ügyfél FĘlapon tett
179 3. A pályakezdĘ fiatalok, az
ötven év feletti munkanélküliek, nyilatkozata alapján
valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag
ápolását követĘen munkát
keresĘk foglalkoztatásának

5 pont
3 pont

5 pont
4 pont
3 pont
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elĘsegítésérĘl, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény
szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkezĘ, vagy
csökkent munkaképességĦ
személyt foglalkoztat, és a
fejlesztés befejezését követĘen
az üzemeltetési kötelezettség
végéig foglalkoztatja
180 Legalább 2, a fenti
kritériumoknak megfelelĘ
munkavállalót foglalkoztat
jelenleg vagy vállalja jövĘbeni
foglalkoztatását
181 1, a fenti kritériumoknak
megfelelĘ munkavállalót
foglalkoztat jelenleg vagy vállalja
jövĘbeni foglalkoztatását
182 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelĘ
munkavállalót vagy csökken a
foglalkoztatotti létszám
183 4. Legalább 2, közösségformáló, EgyüttmĦködési
megállapodás nonprofit
kulturális vagy társadalmi
szervezettel, amelynek célja a
befogadást erĘsítĘ program
megvalósítása roma származású roma fiatalok bevonása a
közösségi életbe vagy a roma
fiatalok számára a projekt
nemzetiségi önkormányzattal
helyszínén
184 Igen
185 Nem
A FĘlapon tett nyilatkozat,
1865. A beruházásnak része a
megújuló energia (nap, szél,
tervdokumentáció, tervezĘi
geotermikus energia,
mĦszaki leírás
hullám-, árapály- vagy vízenergia,
biomassza, biomasszából közvetve
vagy közvetlenül elĘállított
energiaforrás, továbbá
hulladéklerakóból, illetve
szennyvízkezelĘ létesítménybĘl
származó gáz, valamint a biogáz)
hasznosítását szolgáló
épületgépészeti rendszer
kiépítése
187 ha a megújuló energiát hasznosító
berendezés beszerzésének és

5 pont

3 pont

0 pont

5 pont
0 pont

5 pont
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telepítésének költsége eléri a
jóváhagyott támogatás5%-át 188 ha a megújuló energiát hasznosító
berendezés beszerzésének és
telepítésének költsége eléri a
jóváhagyott támogatás 3%-át
189 ha a megújuló energiát hasznosító
berendezés beszerzésének és
telepítésének költsége a
jóváhagyott támogatás 3 %-a
alatti
190 6. A kérelem HVS-hez való
HVS alapján
illeszkedése:
191 = Megoldási javaslat;

3 pont

0 pont

Max. 30 pont

10 pont

192 = A beruházás helye szerepel a
HVS megoldási javaslat által
érintett települések listáján;

10 pont

193 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).

10 pont

194 Amennyiben a támogatási
kérelem valamennyi szemponthoz
illeszkedik:

30 pont

1957. A fejlesztésre helyi vállalkozók Vállalkozói vagy megbízási
elĘszerzĘdés, amelyen
bevonásával kerül sor:
feltüntetésre kerül a helyi
vállalkozás székhelye,
telephelye, fióktelepe
196Adott településen mĦködĘ
vállalkozó bevonására kerül sor
197A LEADER HACS területén
mĦködĘ vállalkozó bevonására
kerül sor
198Nem
199
Összesen:

5 pont
4 pont

0 pont
60 pont
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Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)
200Értékelési szempont megnevezése Pénzügyi terv alapján
végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhetĘ maximális
pontszám

201KérelmezĘ értékelése a
támogatási kérelem benyújtását
202megelĘzĘ elsĘ lezárt gazdasági
203évben
204
205
206KérelmezĘ értékelése a bázis
évre vonatkozóan

Ha a saját bevételek aránya
az összes bevételhez képest:
13% feletti*
3 pont
9-13% közötti*
2 pont
5-9% közötti*
1 pont
5% alatti*
0 pont
Pénzügyi stabilitás: a
mĦködési bevételek fedezik
a mĦködési kiadások 80%át
207
Igen
1 pont
208
Nem
0 pont
209KérelmezĘ értékelése a
Pénzügyi stabilitás: a
támogatási kérelem benyújtását mĦködési bevételek fedezik
a mĦködési kiadások 80%követĘ harmadik évre
át
vonatkozóan
210
Igen
1 pont
211
Nem
0 pont
212
Összesen legfeljebb:
5 pont
* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.
**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény
külsĘ és belsĘ akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7.
szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4.
Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2.
Akadálymentesítés által megközelíthetĘvé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható
pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap,
szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy
közvetlenül elĘállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelĘ létesítménybĘl
származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára
[A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben
adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
Pénzügyi terv
MĦködtetési és fenntarthatósági
terv
Szakmai szempontok
(amennyiben a fejlesztés több
célterületet érint, akkor az összes
szakmai pontszám a célterületek
száma alapján kerül átlagolásra)
Komplexitás

max. 5 pont
max. 15 pont
max. 45 pont

max. 20 pont
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Horizontális szempontok
Az ügyfél által elérhetĘ
maximális pontszám:

max.: 60 pont
145 pont

1.69. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

A

B

C

1
1. célterület
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12
13

Értékelési szempont
megnevezése
1. Legalább 2 egymással
kapcsolatban álló, külön
helyrajzi számmal rendelkezĘ
épületek, építmények
felújítására irányul a fejlesztés:
= Igen
= Nem
2. A fejlesztés a helyi vagy
országos védelem alatt álló
épületek, építmények közvetlen
környezetében (200 méter) álló
épületek, építmények
felújítására irányul:
= Igen
= Nem
3. Oktatási, kulturális és
szociális létesítmények
közvetlen közelében (200
méteren belül) valósul meg a
fejlesztés:
= Igen
= Nem
4. Beruházásnak helyt adó
település lakosságszáma:

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhetĘ pontszám

Szakmai**
Térképrészlet másolat

5 pont
3 pont
Térképrészlet másolat,
amelyben meg kell jelölni a
helyi vagy országos
védelem alatt álló
építményeket
5 pont
3 pont
Térképrészlet másolat,
amelyben meg kell jelölni,
megnevezéssel együtt az
oktatási, kulturális és
szociális létesítményt
5 pont
3 pont
A támogatási kérelem
benyújtási idĘszakának 1.
napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helyiségnévtárban szereplĘ
adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával megvalósuló
fejlesztés estén
összeadódik)

