
1. melléklet 17/2020. (V. 19.)  közgyűlés elnökének határozatához

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET

TERÜLET: BÉKÉS MEGYE

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-4.2.1-15

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

millió Ft

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1240

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít kiemelt földrajzi célterület1

számára forrást:

a. Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 300

b. Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 150

c. Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív 
keretösszeg

790

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9 db.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. május 20-ig lehetséges.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. szeptember 28-tól 2018. október 31-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon
keresztül.

Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  kitöltő  programban  véglegesített  támogatási  kérelemhez  a  Felhívás  6.
pontjában  leírt  módon  kell  csatolni  a  kérelem  elektronikus  benyújtását  hitelesítő,  cégszerűen  aláírt
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással2 látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy

1 
A földrajzi célterület vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe 

venni.
2

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel
hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.



expressz postai szolgáltatás3/futárposta-szolgáltatás4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Magyar Államkincstár
Megyei Igazgatóságai

Cím Levelezési cím

Békés Megyei Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 

1.
5601 Békéscsaba Pf.:120

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 
és címét.

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

Terület-specifikus értékelési szempontok:

Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

1.1

A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul
a megyei területfejlesztési programban

nevesített stratégiai célok
teljesüléséhez

0/2/4/6

A kritérium a tervezett fejlesztési 
projekt "Békés Megye 
Területfejlesztési Programja 2014- 
2020 Stratégiai Program" című 
dokumentumban nevesített 
"Társadalmi- gazdasági kohézió 
erősítése a megye mag- és 
perifériális helyzetű térségei között"
stratégiai cél részcéljaihoz történő 
illeszkedést vizsgálja. Értékelési 
pontszám az illeszkedéssel érintett
részcélok száma szerint a következő
módon adható:
nincs illeszkedés - o pont, 1

3 
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai 

szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt 
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

4 
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül 

teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény 
felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy
a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen 
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a 
támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe.



Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

részcél esetén - 2 pont, 2 részcél 
esetén 4 pont, 3 vagy több részcél 
esetén 6 pont.
A kérelem benyújtásához készülő 
projektadatlapon szükséges 
bemutatni a tételes illeszkedést. A 
stratégiai dokumentum a következő 
webcímen érhető el: 
http://web.bekesmegye.hu/tkkr

1.2

A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul
a TOP "A fejlesztés révén létrejövő,

megújuló szociális alapszolgáltatások
száma" indikátor értékéhez, és ezáltal

a megyei ITP végrehajtásához

0-1-2-3

A szemponttal az vizsgálható, hogy a
felhívásban rögzített, a TOP 
vonatkozó számszerűsített 
eredményeihez mennyiben tud 
hozzájárulni a fejlesztés. Az 
értékelést a TOP adott intézkedésre 
jutó forrásarányos indikátorvállalása 
szerint 1 millió forintra vetített átlagos
indikátorértékének és a projekt saját 
költségvetéséből 1 millió forintra jutó 
átlagos indikátorvállalásának aránya 
adja. Amennyiben a projekt a TOP 
Békés Megye számára
meghatározott célértékéhez 
forrásarányosan magasabb szintű 
vállalást tesz, magasabb pontszám 
adható, a következőek szerint:
0% - az értékelés 0 pont, a kérelem 
elutasításra kerül
101% - 106%-ig - 1 pont
107% - 114%-ig - 2 pont
115% - tól - 3 pont

Feltétel: a felhívásban az adott 
indikátor esetében megjeleníteni 
szükséges, hogy milyen mértékű 
indikátor teljesülés elvárt az adott 
megye vonatkozásában a számára
meghatározott forrásallokáció 
alapján. A kérelem 
benyújtásához készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a forrásarányos

http://web.bekesmegye.hu/tkkr


Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

indikátorvállalás mértékét.

2. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez

2.1

A fejlesztés illeszkedése a
mezőkovácsházi/sarkadi járásra a

Békés Megyei Önkormányzat és a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás

Társulási Tanácsa/ Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
által közösen kidolgozott, és a Békés

Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
- „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 27. §-ának (1)

bekezdése szerint - elfogadott
Mezőkovácsházi Járási

Fejlesztési
Stratégiához/Sarkadi Járási Fejlesztési

Stratégiához.

0-4

Békés  Megye  Területfejlesztési
Koncepciója  és  Területfejlesztési
Programja  kiemelten  kezeli  a
perifériális  jellegű,   hátrányos
helyzetű területek felzárkóztatását. A
mezőkovácsházi  és  a  sarkadi  járás
felzárkóztatását  segítő  fejlesztések
komplexitását  mérő  kritérium  a
Mezőkovácsházi  Járási  Fejlesztési
Stratégiájához     2014-2020 (a
továbbiakban:MJFS)  és  a  Sarkadi
Járási  Fejlesztési  Stratégiájához
2014-2020  (a  továbbiakban:  SJFS)
történő  illeszkedést  vizsgálja  a
következő módon.
Amennyiben a beruházás illeszkedik
az  MJFS  vagy  az  SJFS
célrendszeréhez,  akkor  2  részpont
adható. Amennyiben a beruházás az
MJFS/SJFS  SWOT  elemzésének
gyengeségére  vagy  erősségére
reagál,  további  1  részpont  adható.
További 1 részpont akkor adható, ha
a  beruházás  az  MJFS/SJFS  által
feltárt  társadalmi  problémára  is
reagál.  Összesen tehát  maximum 4
pont  adható,  2+  1  +  1  részpont
megszerzésével. A  stratégiai
dokumentumok  a  következő
webcímen érhetőek el:
http://web.bekesmegye.hu/tkkr. A
kérelem  benyújtásához  készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést.

2.2 A beruházás megvalósítási helye 0/2/3/4 A kedvezményezett járások

http://web.bekesmegye.hu/tkkr


Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

szerinti járás besorolása területi 
fejlettsége alapján

besorolásáról  szóló  290/2014.  (XI.
26.)  Korm.  rendelet  szerinti
kategóriák alapján a maximális 4 pont
akkor  adható,  ha  a  fejlesztést
komplex  programmal  fejlesztendő
járásban,  3  pont,  amennyiben  a
fejlesztést  fejlesztendő  járásban,  2
pont,  amennyiben  a  fejlesztést
kedvezményezett  járásban  kívánják
megvalósítani,  egyebekben  az
értékelés 0 pont.

2.3
A projekt megvalósítási helyszínének

értékelése
0-2

7.000 vagy annál nagyobb 
lakosságszámú település esetén: 0
pont
7.000 fő alatti település esetén: 1
pont. További egy pont adható, 
amennyiben a település 
lakosságszáma 1000 fő alatti.
KSH online elérhető 2014 évi 
helységnévtára alapján a 2014.01.01 
időpontban található értékek szerint. 
(http://www.ksh.hu/apps/hntr.main)

2.4
A beruházás megvalósítási helye

szerinti település besorolása
0-2

Amennyiben a beruházás a 105/2015
Korm.  rendelet  alapján  társadalmi-
gazdasági  és  infrastrukturális
szempontból kedvezményezett
településen  kerül  végrehajtásra  2
pont  adható,  amennyiben  a
beruházás  ilyen  településsel
közigazgatásilag határos településen
kerül  végrehajtásra  1  pont  adható.
Egyebekben az értékelés 0 pont.

3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

3.1

A fejlesztés illeszkedése a működési
terület szerinti LEADER Helyi

Akciócsoport (HACS) által
kidolgozott Helyi Fejlesztési

Stratégiához (HFS).
VP-s kapcsolódás

0-4

Békés  Megye  Területfejlesztési
Koncepciójának, és Területfejlesztési
Programjának  valamint  a  HACS-ok
által kidolgozott HFS-ek
koherenciáját  vizsgáló  értékelés,  a
TOP  és  VP  források  szinergiájával
megvalósítható multiplikatív

http://www.ksh.hu/apps/hntr.main)


Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

beruházásokat  támogatja  a
gazdaságfejlesztéshez történő
magasabb  szintű  hozzájárulással.
Amennyiben a beruházás illeszkedik
a  működési  terület  szerinti  HACS
HFS-ének  célrendszeréhez,  akkor  2
részpont  adható.  Amennyiben  a
beruházás  a  HFS  SWOT
elemzésének  gyengeségére  vagy
erősségére  reagál,  további  1
részpont adható. További 1 részpont
akkor adható, ha a beruházás a HFS
által  feltárt  társadalmi  problémára is
reagál.  Összesen tehát  maximum 4
pont  adható,  2  +  1+  1  részpont
megszerzésével.

Amennyiben  a  fejlesztés  olyan
akcióterületen  valósul  meg,  amely
nem része LEADER HACS működési
területének,  akkor  a  fejlesztéssel
érintett  település  járásában  -
működési  terület  szerint  -  a
legnagyobb  lakosságszámú  HACS
tekinthető  területileg  illetékesnek.  A
stratégiai  dokumentumok  a
következő  webcímen  érhetőek  el:
http://web.bekesmegye.hu/tkkr. A
kérelem  benyújtásához  készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést.

3.2

A fejlesztéssel érintett település
szabad vállalkozási zóna (SZVZ)

szerinti elhelyezkedése GINOP-
os kedvezményezetti kapcsolódás

0/3

A maximális 3 pont akkor adható, ha
a  fejlesztést  "A  szabad  vállalkozási
zónák létrehozásának és
működésének, valamint a
kedvezmények  igénybevételének
szabályairól"  szóló 27/2013.  (II.  12.)
Korm.  rendelet  1.  és  2.  számú
mellékletében  szereplő  települések
valamelyikében kívánják
megvalósítani.  Nem válasz esetén 0,
míg      Igen   válasz   esetén   3 pont

http://web.bekesmegye.hu/tkkr


Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

adható.  Az  értékelési  szempont  a
GINOP-források által
kedvezményezett
gazdaságfejlesztési akciókhoz
történő magasabb szintű illeszkedést
mutató  projekteket,  illetve  az
esetleges kapcsolódást támogatja.

3.3
A projektben családbarát funkció kerül

kialakításra
0/1

1 pont adható, ha nem kerül
kialakításra
2 pont adható ha kialakításra kerül

3.4

Új szociális alapellátási szolgáltatás
fejlesztése valósul meg, mely

hozzájárul a családi terhek
csökkentéséhez, ezáltal a

foglalkoztatás növeléséhez.

0/2

0 pont adható, ha nem új szolgáltatás 
kerül kialakításra,
2 pont adható, ha új szolgáltatás 
kerül kialakításra

4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

4.1

A beruházás megvalósítási helye
szerinti település munkaerőpiaci

vonzáskörzetének értékelése
0/2/3

Amennyiben  a  fejlesztés  jelentős
munkanélküliséggel sújtott
településen  valósul  meg,   az
értékelés  3  pont,  amennyiben  a
beruházás  által  érintett  település  a
kedvezményezett települések
besorolásáról  és  a  besorolás
feltételrendszeréről  szóló  105/2015.
(IV.  23.)  Korm.  rendeletben
meghatározott, legalább egy jelentős
munkanélküliséggel  sújtott  Békés
megyei  településről  közúton  25  km-
en  belül  (ingázási  távolság)  elérető,
vagy  a  beruházással  érintett
település  és  a  jelentős
munkanélküliséggel  sújtott  Békés
megyei  település  szomszédos
települések (közigazgatási
határaiknak  van  közös  szakasza),
akkor 2 pont adható, egyebekben az
értékelés 0 pont.
Az ingázási távolság megállapítása: a
fejlesztés  helye  szerinti  település
polgármesteri     hivatala,     illetve   a



Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

települési  önkormányzat  székhelye
és  a  településhez  legközelebb  lévő
jelentős  munkanélküliséggel  sújtott
település  polgármesteri  hivatala,
illetve  a  települési  önkormányzat
székhelye  közötti  közúton  mért
legrövidebb  távolság.  A  legrövidebb
távolság  megállapításakor  a  szilárd
burkolattal  ellátott  belterületi
önkormányzati  utak  és  a  2-5
számjegyű országos közutak vehetők
figyelembe.  A  felhívás  melléklete
tartalmazza  azon  Békés  megyei
települések  listáját  (Békéscsaba
megyei  jogú  várost  kivéve),  amely
településekre nézve a feltétel (25 km-
es  ingázási  távolságon  belül  van
jelentős  munkanélküliséggel  sújtott
Békés  megyei  település)  teljesül  -
2015.  november  15-én,  a  Google
Térkép beépített útvonaltervezőjének
alkalmazásával megállapítva.

4.2
A fejlesztés eredményeként nő az 

intézmény humánerőforrás kapacitása.
0/2

0 pont adható, amennyiben nem 
tervezett további humánerőforrás
bevonása,
2 pont adható amennyiben 
humánerőforrás növelése tervezett 
(megalapozó dokumentumban kerül
bemutatásra)

5. Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez

5.1

A fejlesztett ingatlan infrastrukturális
működtetése, során környezetbarát

módon, részben vagy egészben
megújuló energia hasznosításával

kalkulálnak.

0-3

A  pontszám  sávosan  adható,  az
alábbiak  szerint.  A  létrehozandó
infrastruktúra  működtetése  során
tervezik megújuló  energia
hasznosítását,  a  kapcsolódó
technológia  költsége a teljes projekt
költségvetés  1%-ánál  kisebb   (0
pont).  A  kapcsolódó  technológia
költsége a teljes projekt költségvetés
1-3%-a   közötti   értéket   tesz   ki  (1
pont).    A    kapcsolódó   technológia



Értékelési szempont
Minősítés/Adható

pontszám
Magyarázat

költsége a teljes projekt költségvetés
3-5%-a  közötti  értéket  tesz  ki  (2
pont).  A  kapcsolódó  technológia
költsége a teljes projekt költségvetés
5%-ánál  nagyobb  értéket  tesz  ki  (3
pont).  Ellenőrzés  a  projektgazda
nyilatkozata alapján.

5.2
Környezettudatosságot építő, 

szemléletformáló akciók szervezése
0/1

Amennyiben  a  projektgazda  a
fejlesztéssel érintett  akcióterületen a
kulturált, tiszta környezet fenntartását
támogató  -  saját  költségvetésből
finanszírozott  -  akciót  vállal  1  pont
adható  (  pl.:  elhagyott  szemét
gyűjtése,  közterület  gondozása,
környezettudatos  útkarbantartás,
parlagfű  mentesítés,  virágültetés
stb.).  Egyebekben  az  értékelés  0
pont.

Összesen 40

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége az I. benyújtási szakaszban legfeljebb 305 
millió Ft lehet, a II. benyújtási szakaszban legfeljebb 150 millió Ft lehet.

5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1.2-es alpontok alapján:

a, minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft

b, minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft

c, Az I. benyújtási szakaszban minimum 3 millió Ft, maximum 305 millió Ft, a II. benyújtási 
szakaszban minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a a Felhívás támogatási 
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
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