
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 68. szám 11351

       Induló szolgáltató 
esetében, ha a 

bevétel eléri 
       az 1 200 000 Ft-ot, 

akkor 2 pont, ha 
       az 1 600 000 Ft-ot 

akkor 4 pont. 
 15    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 

figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 

  

 16  Összesen legfeljebb:    20 pont 
 

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok 
   A  B 

 1  Pénzügyi terv összesen:  20 pont 
 2  Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 
 3  Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv és a pénzügyi terv összesen 

legfeljebb 
 60 pont 

 4  A támogatási kérelemben elérhető maximum pontszám  185 pont 
 *Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes gazdasági év 

 
49. Szinergia Egyesület 

Értékelési táblázat 

I. Szakmai szempontok 
   A  B  C 

 1.  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képező dokumentumok  Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

 2.  1. A fejlesztés kapcsolódik az 
ügyfél által működtetett már 
meglévő turisztikai 
szolgáltatáshoz 

 A főlapon tett nyilatkozat   

 3.  Igen    10 pont 
 4.  Nem    5 pont 
 5.  2. Az ügyfél a fejlesztéséhez az 

üzemeltetési időszak alatt helyi 
vagy regionális turisztikai 
látványosságok, hagyományos 
tevékenységek bemutatását 
kapcsolja, máshol vagy más 
tulajdonában álló értékek közül 
legalább egyet programként 
tervez bemutatni, vagy 
hagyományos tevékenységek 
bemutatását kapcsolja, amelyet 
megjelenít a fejleszteni kívánt 
szolgáltatásához kapcsolódó 
marketing anyagokban 

 Programterv vagy együttműködési 
megállapodás (az MVH által rendszeresített 
formanyomtatványon) 

  

 6.  Rendelkezik Programtervvel és 
releváns együttműködési 
megállapodással, és legalább 4 
különböző fél eltérő értékeit 
mutatja be 

   15 pont 
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 7.  Rendelkezik Programtervvel vagy 

releváns együttműködési 
megállapodással, és legalább 4 
különböző fél eltérő értékeit 
mutatja be 

   10 pont 

 8.  Rendelkezik Programtervvel vagy 
releváns együttműködési 
megállapodással 

   5 pont 

 9.  Nem rendelkezik sem 
Programtervvel, sem 
együttműködési megállapodással 

   0 pont 

 10.  3. Az ügyfél tagja valamely 
országos jelentőségű turisztikai 
szervezetnek, vagy olyan 
országos szervezetnek, amely 
szorosan kapcsolódik a tervezett 
fejlesztendő tevékenységhez 

 A főlapon tett nyilatkozat és a turisztikai 
szervezet által kiállított igazolás 

  

 11.  - Igen    10 pont 
 12.  - Nem    0 pont 
 13.  Összesen legfeljebb:    35 pont 

II. Horizontális szempontok 
   A  B C 

 1.  Értékelési szempont megnevezése  Értékelés alapját képező dokumentumok Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

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

 Pénzügyi terv és a főlapon tett nyilatkozat  

 3.  - 1 000 000-7 000 000 Ft/új munkahely   16 pont 
 4.  - 7 000 001-14 000 000 Ft/új 

munkahely 
  13 pont 

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

  10 pont 

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

  7 pont 

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

  5 pont 

 8.  Munkahelyet tart meg (üzemeltetési 
időszak utolsó évének átlag 
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb, 
mint a benyújtást megelőző naptári év 
átlaglétszáma) - működő turisztikai 
szolgáltatás esetében 

  4 pont 

 9.  2. A pályakezdő fiatalok, az ötven év 
feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a 
családtag ápolását követően munkát 
keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény szerinti 
START, START EXTRA, START PLUSZ 

 A főlapon tett nyilatkozat  
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kártyával rendelkező, vagy csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat, és a fejlesztés 
befejezését követően az 
üzemeltetési kötelezettség végéig 
foglalkoztatja: 

 10.  - Legalább 2, a fenti kritériumoknak 
megfelelő munkavállalót foglalkoztat 
(beleértve az önfoglalkoztatást) 

  10 pont 

 11.  - 1, a fenti kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót foglalkoztat 

  5 pont 

 12.  - Nem foglalkoztat a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót 

  0 pont 

 13.  3. A beruházás hátrányos helyzetű 
területen valósul meg: 

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

 

 14.  - Igen   10 pont 
 15.  - Nem   0 pont 
 16.  4. A beruházásnak helyt adó 

település lakosságszáma: 
 A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH honlapján 
utolsóként közzétett Helységnévtárban 
szereplő adatok alapján.  
(amennyiben a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb lakosságszámú 
településre vonatkozó pontérték 
számítandó) 

 

 17.  - 1000 fő alatti 
- 1000-2000 fő közötti  
- 2001-3000 fő közötti 
- 3000 fő feletti 

  8 pont  
5 pont  
3 pont  
0 pont 

 18.  5. A fejlesztéssel érintett épület, 
építmény külső és belső 
akadálymentesítése:  

 Főlapon tett nyilatkozat, alaprajz a 
meglévő és a tervezett állapotról, tervezői 
nyilatkozat, hogy megfelel az OTÉK-ben 
foglalt követelményeknek 

 

 19.  - A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során válik a 
mozgáskorlátozottak részére az épület, 
építmény akadálymentesen 
megközelíthetővé és az épületen, 
építményen belüli akadálymentes 
közeledés biztosított lesz 

  5 pont 

 20.  - A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen megközelíthetővé 
válik vagy az épületen, építményen 
belüli akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz 

  3 pont 

 21.  A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető és akadálymentesített 
épületben, építményben valósul meg 

  2 pont 



11354 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 68. szám

 
 22.  - Nem történik és nincs is 

akadálymentesítés a fejlesztés 
területén 

  0 pont 

 23.  6. A beruházásnak része a megújuló- 
vagy bioenergia hasznosítás 

   

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

 A főlapon tett nyilatkozat, árajánlatok, 
műszaki leírás és tervrajzok 

5 pont 

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

 A főlapon tett nyilatkozat, műszaki leírás és 
árajánlatok 

3 pont 

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

  0 pont 

 27.  7. Komplex (egymást kiegészítő) 
szolgáltatás kiépítését célozza meg a 
kérelem (célterületek és célterületek, 
vagy a 4. célterület esetén 
alcélterületek kapcsolódása alapján)

 A főlapon tett nyilatkozat  

 28.  Kettőnél több célterületre irányul   6 pont 
 29.  Kettő célterületre irányul   3 pont 
 30.  Egy célterületre irányul   0 pont 
31  8. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiához (a továbbiakban: HVS) 
való illeszkedése  

 HVS alapján  Max. 30 pont 

32 = Megoldási javaslat;  10 pont 
33 = A beruházás helye szerepel a HVS 

megoldási javaslat által érintett 
települések listáján; 

 
10 pont 

34 = Kedvezményezetti kör (ügyfél).  10 pont 
 35.  Összesen legfeljebb:   90 pont 

 
III. Pénzügyi szempontok 

A) Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetében 
   A  B  C 

 1  Értékelési szempont 
megnevezése 

 Pénzügyi terv alapján végzett értékelés  Értékeléshez 
rendelhető 
maximális 
pontszám 

 2  Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan 

 Ha a bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az 
összes kiadáshoz képest 3,01% feletti, akkor 3 pont, 
ha 3% és 2,01% között van, akkor 2 pont, ha 2% és 
1,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 1% alatti, 
akkor 0 pont. 

 3 pont 

 3    Ha bázisévben a működési bevételek aránya az 
összes bevételhez képest 13,01% feletti, akkor 3 
pont, ha 13% és 9,01% között van, akkor 2 pont, ha 
9% és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 5% 
alatti, akkor 0 pont. 

 3 pont 
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 4    Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a 

működési kiadások 50%-át) Ha igen akkor 3 pont, ha 
nem akkor 0 pont. 

 3 pont 

 5  Kérelmező értékelése a 
beruházás befejezését követő 
első évre vonatkozóan 

 Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. 
évben a felhalmozási kiadások aránya az összes 
kiadáshoz képest 2,01% feletti, akkor 2 pont, ha 2% 
és 1,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 1% alatti, 
akkor 0 pont. 

 2 pont 

 6    Ha a támogatási kérelem benyújtását követő 4. 
évben a működési bevételek aránya az összes 
bevételhez képest 9,01% feletti, akkor 2 pont, ha 9% 
és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 5% alatti, 
akkor 0 pont. 

 2 pont 

 7    Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a 
működési kiadások 50%-át) Ha igen akkor 2 pont, ha 
nem akkor 0 pont. 

 2 pont 

 8  Üzemeltetési vizsgálat  Amennyiben a személyi jellegű kifizetések a 
bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtását 
követő 4. évre nőnek, akkor 2 százalékpontonkénti 
növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. 

 5 pont 

 9  Összesen legfeljebb:    20 pont 
        

B) Természetes személy esetében 
   A  B  C 

 1  Értékelési szempont 
megnevezése 

 Pénzügyi terv alapján végzett értékelés  Értékeléshez 
rendelhető 
pontszám 

 2  Kérelmező értékelése:  Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai 
tevékenységből származó árbevétel értéke eléri a 
(induló tevékenység esetén a benyújtást követő 
második év a bázisév): 

  

 3    Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely 
fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is 
történik) 

 600 000 Ft-ot, 
akkor 1 pont 

       800 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont 

       1 millió Ft-ot, akkor 
3 pont 

       1,2 millió Ft-ot, 
akkor 4 pont 

 4    Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 200 000 Ft-ot, 
akkor 1 pont 

       400 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont 

       600 000 Ft-ot, 
akkor 3 pont 

       800 000 Ft-ot, 
akkor 4 pont 

 5    Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai 
fejlesztés esetén 

 600 000 Ft-ot, 
akkor 1 pont 

     (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)  800 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont 

       1 millió Ft-ot, akkor 
3 pont 

       1,2 millió Ft-ot, 
akkor 4 pont 
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 6    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 
figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 

  

 7  Kihasználtság vizsgálat:  Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén 
a benyújtást követő második év a bázisév): 

  

 8    Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely 
fejlesztés esetén egyéb 

 200 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont 

     szolgáltatás fejlesztése is történik) amennyiben az 
ügyfél által 

 250 000 Ft-ot, 
akkor 3 pont 

     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
egy vendégszobára 

 300 000 Ft-ot, 
akkor 4 pont 

     (függetlenül a férőhelyek számától) eső turisztikai 
árbevétele eléri a 

  

 9    Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 
(amennyiben 

 20 000 Ft-ot, akkor 
2 pont 

     szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az 
ügyfél által 

 30 000 Ft-ot, akkor 
3 pont 

     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
átlagos havi árbevétele az 

 40 000 Ft-ot, akkor 
4 pont 

     agroturisztikai szolgáltató tevékenységből eléri a   
 10    Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai 

fejlesztés esetén 
 40 000 Ft-ot, akkor 

2 pont 
     (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) 

amennyiben az ügyfél által 
 60 000 Ft-ot, akkor 

3 pont 
     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 

átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató 
tevékenyből eléri a 

 80 000 Ft-ot, akkor 
4 pont 

 11    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 
figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 

  

 12    Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója 
(szezonális üzemelés esetén 

 10% felett van, 
akkor 1 pont; ha 

     100 nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal 
számolva a 100%-ot) 

 15% felett van, 
akkor 2 pont. 

     a fejlesztést megelőző két év átlagában (induló 
tevékenység esetén a benyújtást követő két átlagát 
vizsgálja) 

 Ha nem állapítható 
meg kihasználtság, 

akkor 0 pont. 
 13  Üzemeltetési vizsgálat:  Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a 

támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben 
 10%-kal haladja 

meg a bázisév 
adatát, akkor 1 

pont; 
       ha 20%-kal, akkor 2 

pont. 
       Induló szolgáltató 

esetében, 
       ha a kihasználtság 

eléri a 
       10%-ot akkor 1 

pont, ha a 
       15%-ot, akkor 2 

pont. 
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 14    Ha az ügyfélnek a benyújtást követő 4. évben 

realizált árbevétele, a bázisév árbevételéhez képest 
a növekmények 

 0,4-szeresét, akkor 
2 pont, 

     értéke eléri a támogatás (induló  ha 0,6-szorosát, 
akkor 4 pont. 

     tevékenység esetén a benyújtást követő második év 
a bázisév) 

  

 15    Amennyiben az ügyfél dokumentálható, 
bizonylatokkal alátámasztott falusi turizmusból 
származó árbevétele a támogatási kérelem 
benyújtását követő 4. évben a bázisévhez képest 
(induló tevékenység esetén a benyújtást követő 
második év a bázisév): 

  

 16    Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely 
fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is 
történik) 

 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 

       akkor 2 pont, ha 
       40%-kal nagyobb 

mértékben, akkor 4 
pont. 

       Induló szállásadó 
esetében, ha a 

bevétel eléri 
       az 1 200 000 Ft-ot, 

akkor 2 pont, ha 
       az 1 600 000 Ft-ot 

akkor 4 pont. 
 17    Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 

(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) 
 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 

       akkor 2 pont, ha 
       40%-kal nagyobb 

mértékben, akkor 4 
pont. 

       Induló szolgáltató 
esetében, ha a 

bevétel eléri 
       a 600 000 Ft-ot, 

akkor a 2 pont, ha 
       a 800 000 Ft-ot, 

akkor 4 pont. 
 18    Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai 

fejlesztés esetén 
 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 

     (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)  akkor 2 pont, ha 
       40%-kal nagyobb 

mértékben, akkor 4 
pont. 

       Induló szolgáltató 
esetében, ha a 

bevétel eléri 
       az 1 200 000 Ft-ot, 

akkor 2 pont, ha 
       az 1 600 000 Ft-ot 

akkor 4 pont. 
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 19    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 

figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 

  

 20  Összesen legfeljebb:    20 pont 
C) Egyéni vállalkozó, mikro-, kis- vagy középvállalkozás esetében 

   A  B  C 
 1  Értékelési szempont 

megnevezése 
 Pénzügyi terv alapján végzett értékelés  Értékeléshez 

rendelhető 
pontszám 

 2  Kérelmező értékelése:  Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai 
tevékenységből az egy 

 meghaladja a 3 
millió forintot 

     alkalmazottra jutó árbevétel (egyéni vállalkozások 
esetében az adóalapba 

 akkor 1 pont, 

     beszámított árbevétel) értékének vizsgálata  ha a 4 millió 
forintot, akkor 2 

pont, 
     (Induló szállásadó/ szolgáltató esetében a számítást 

a pályázat és az azt 
 ha az 5 millió 

forintot 3 pont, 
     követő 2 évi terv átlaga alapján kell elvégezni.)  ha a 6 millió 

forintot, akkor 4 
pont. 

       Amennyiben 
nincsen 

alkalmazott, vagy 
az érték 3 millió 
forint alatt van 
akkor 0 pont. 

 3  Kihasználtság vizsgálat:  Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén 
a benyújtást követő második év a bázisév): 

  

 4    Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely 
fejlesztés esetén egyéb 

 200 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont 

     szolgáltatás fejlesztése is történik) amennyiben az 
ügyfél által 

 250 000 Ft-ot, 
akkor 3 pont 

     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
egy vendégszobára (függetlenül a férőhelyek 
számától) eső turisztikai árbevétele eléri a 

 300 000 Ft-ot, 
akkor 4 pont 

 5    Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 
(amennyiben 

 20 000 Ft-ot, akkor 
2 pont 

     szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az 
ügyfél által 

 30 000 Ft-ot, akkor 
3 pont 

     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
átlagos havi árbevétele az agroturisztikai szolgáltató 
tevékenyből eléri a 

 40 000 Ft-ot, akkor 
4 pont 

 6    Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai 
fejlesztés esetén 

 40 000 Ft-ot, akkor 
2 pont 

     (amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) 
amennyiben az ügyfél által 

 60 000 Ft-ot, akkor 
3 pont 

     a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott 
átlagos havi árbevétele a turisztikai szolgáltató 
tevékenyből eléri a 

 80 000 Ft-ot, akkor 
4 pont 

 7    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 
figyelembe venni amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 
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 8    Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója 

(szezonális üzemelés esetén 
 10% felett van, 
akkor 1 pont; ha 

     100 nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal 
számolva a 100%-ot) 

 15% felett van, 
akkor 2 pont. 

     a fejlesztést megelőző két év átlagában (induló 
tevékenység esetén a benyújtást követő két év 
átlagát vizsgálja) 

 Ha nem állapítható 
meg kihasználtság, 

akkor 0 pont. 
 9  Üzemeltetési vizsgálat:  Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a 

támogatási kérelem benyújtását követő 4. évben 
 10%-kal haladja 

meg a bázisév 
adatát, akkor 1 

pont; 
       ha 20%-kal, akkor 2 

pont. 
       Induló szolgáltató 

esetében ha a 
kihasználtság eléri a

       10%-ot akkor 1 
pont, ha a 

       15%-ot, akkor 2 
pont. 

 10    Ha az ügyfélnek a támogatási kérelem benyújtását 
követő 4. évben realizált árbevétele, (egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevétele) a bázisév árbevételéhez képest a 
növekmények értéke eléri a támogatás (induló 
tevékenység esetén a benyújtást követő második év 
a bázisév) 

 0,4-szeresét, akkor 
2 pont, ha 0,6-

szorosát, akkor 4 
pont. 

 11    Amennyiben az ügyfél dokumentálható, 
bizonylatokkal alátámasztott falusi turizmusból 
származó árbevétele a támogatási kérelem 
benyújtását követő 4. évben a bázisévhez képest: 

  

 12    Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely 
fejlesztés esetén egyéb szolgáltatás fejlesztése is 
történik) 

 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 
akkor 2 pont, ha 

       40%-kal nagyobb 
mértékben, akkor 4 

pont. 
       Induló szállásadó 

esetében, ha a 
bevétel eléri 

       az 1 200 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont, ha 

       az 1 600 000 Ft-ot 
akkor 4 pont. 

 13    Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén 
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik) 

 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 
akkor 2 pont, ha 

       40%-kal nagyobb 
mértékben, akkor 4 

pont. 
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       Induló szolgáltató 

esetében, ha a 
bevétel eléri 

       a 600 000 Ft-ot, 
akkor a 2 pont, ha 

       a 800 000 Ft-ot, 
akkor 4 pont. 

 14    Lovas, bor, vadász. vízi, erdei, és horgász turisztikai 
fejlesztés esetén (amennyiben szálláshelyfejlesztés 
nem történik) 

 20%-kal nagyobb 
mértékben bővül, 
akkor 2 pont, ha 

       40%-kal nagyobb 
mértékben, akkor 4 

pont. 
       Induló szolgáltató 

esetében, ha a 
bevétel eléri 

       az 1 200 000 Ft-ot, 
akkor 2 pont, ha 

       az 1 600 000 Ft-ot 
akkor 4 pont. 

 15    Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell 
figyelembe venni, amelyikből a legnagyobb bevétel 
származik. 

  

 16  Összesen legfeljebb:    20 pont 
 

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok 
   A  B 

 1  Pénzügyi terv összesen:  20 pont 
 2  Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv  max. 30+10 pont 
 3  Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv és a pénzügyi terv összesen 

legfeljebb 
 60 pont 

 4  A támogatási kérelemben elérhető maximum pontszám  185 pont 
 *Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes gazdasági év 

 
 


