
 

 

 
3. számú melléklet 

 
VP6-19.2.1-49-14-21 – Helyi fejlesztések támogatása 

 
Projektterv kitöltési útmutató 

 
 
Bevezető 
 
A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a támogatási kérelmet benyújtó támogatást 
igénylő számára a projektterv kérdéseinek értelmezéséhez, annak kitöltéséhez.  
 
Mindenekelőtt kérjük, hogy a projektterv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen 
érthető, tömör és pontos megfogalmazásra! 
 
A támogatási kérelemben, illetve a projekttervben megadott információk alapul szolgálnak a 
támogatási kérelem elbírálásánál, segítik a projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését. 
 
A projektterv egyes kérdéseihez kapcsolódóan – amennyiben releváns – csatolandó dokumentumokat 
elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában szükséges mellékelni a támogatási 
kérelemhez! 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdéseknél feltüntetett megengedett karakterszámnál több a 
szövegmezőkbe nem írható! 
 
 
 
 
 
I. Megalapozottság 
 

1. Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, és ez(eke)t mióta folytatja!  
 

 
Ismertesse fő tevékenységé(ei)t, mutassa be a vállalkozás rövid történetét! Térjen ki a fő 
tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire, mutassa be a tulajdonosi szerkezetet, ismertesse 
a vállalkozás szakágazatban és a térségben betöltött szerepét! Adatait számszerűsítse és támassza 
alá (cégkivonat, ENYA nyilvántartás, SZJA bevallás, TERA, felvásárlói jegy, őstermelői 
igazolvány+betétlap, falugazdász által kiállított hatósági bizonyítvány) 
 
(A válaszadásra 2000 karakter áll a rendelkezésére! ) 
 
 
 

II. Vállalkozás helyi beágyazódottsága 

1. Ismertesse, hogy jelenleg működő tevékenységeit mióta és hol folytatja! 
 

Kérem mutassa be és csatoljon alátámasztó dokumentumot arra vonatkozóan, mióta működik 
vállalkozása. Igazolja, hogy mióta van székhelye/telephelye, őstermelő vagy adószámmal rendelkező 
magánszemély esetén életvitelszerű lakó- vagy tartózkodási helye a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén. 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 

 



 

 

 

 

III. Fenntarthatóság 

 

1. Mutassa be, milyen célt kíván elérni a projekt megvalósítása során!  
 

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során milyen új tevékenységeket tervez megvalósítani, 
milyen új terméket/szolgáltatást kíván bevezetni! Röviden fogalmazza meg a projekt célját!  

Kérjük, hogy válaszait szöveges értékeléssel adja meg! A célok megadásánál gondoljon például az 
alábbiakra: biztonságosabb jövedelemtermelő képesség, a támogatást igénylő számára rendelkezésre 
álló erőforrások és lehetőségek nagyobb fokú kihasználása stb.  

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 

2. Ismertesse, hogy milyen tárgyi eszközök, immateriális javak, végzettségek és 
engedélyek szükségesek az új termék/szolgáltatás/tevékenység folytatásához!  
 

Részletesen fejtse ki, hogy ezek közül melyekkel rendelkezik már, és melyek azok, amiket a projekt 
megvalósítás időszaka alatt kíván beszerezni!  

Mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósításához milyen tárgyi eszközökre (például: ingatlan, 
szerszámok, gépek, stb.), illetve immateriális javakra (például: bérleti jog, licenc, szoftver, stb.) van 
szüksége. Továbbá, rendelkezik-e már a támogatási kérelem benyújtásakor olyan javakkal, melyek a 
projekt megvalósulását segítik elő?  

Amennyiben a tervezett tevékenység esetén releváns adja meg, hogy milyen kötelezően előírt 
képzettségek, végzettségek, illetve engedélyek szükségesek a tervezett tevékenység folytatásához és 
mutassa be, hogy ezekkel rendelkezik-e már, illetve a megvalósítási időszakon belül mikorra tervezi 
ezeket megszerezni! Az időpont megadásánál kérjük, vegye számításba, hogy egyes tevékenységek 
a kötelezően előírt képzettségek, végzettségek, illetve engedélyek nélkül nem folytathatók! 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 

IV. Költséghatékonyság 

 

1. Mutassa be, hogyan érvényesül a fejlesztés megvalósítása során a 
költséghatékonyság! 
 

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve! 
Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a 
költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, válaszát szövegesen és 
számadatokkal is támassza alá! 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 
 
V. Innovatív tartalom  

 

1. Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés kapcsán milyen, a vállalkozás számára 
innovatívnak tekinthető beruházás valósul meg! 

Kérem, sorolja fel mely elemek képezik a beruházás innovatív részét és részletezze az(oka)t! 
Gondoljon például arra, hogy milyen innovációs megoldásokat kíván beilleszteni az adott 
tevékenységi kör beruházásaiba! (Új technológia vagy meglévő javítása, Környezetszennyezés 



 

 

 

csökkentését eredményezi, A beruházáshoz környezetkímélő termesztéstechnológia kapcsolódik, 
Költségek csökkentése, környezetkímélő hatása van, Termelés, termesztés minőségének és 
hatásfokának javulása, Egyéb innovatív technológiai megoldások) 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 
 
 
VI. Lokális multiplikátor-hatás 

 

1. Kérem sorolja fel kitől szerezné be a támogatási kérelemben megjelölt 
eszközöket/gépeket, milyen kivitelezőt választana.  

Kérem sorolja fel és árajánlattal támassza alá kitől szerezné be a támogatási kérelemben megjelölt 
eszközöket/gépeket. 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 

VII . Árbevétel alapú üzemméret 
 

1. Kérem mutassa be a támogatást igénylő az utolsó lezárt két üzleti évben elért  
legmagasabb árbevételét és a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegét!  
 

Kérem számadatokkal és releváns dokumentumokkal (SZJA, beszámoló, KATA-s vállalkozó esetén 
NAV igazolás) támassza alá válaszát. 

 

 

(A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projektterv fejezeteinek értékelése 

 

Projektterv fejezeteinek értékelése 
Maximálisan elérhető 

pontszám 

I. Megalapozottság 10 pont 

 
Bemutatásra kerül, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, 
és ez(eke)t mióta folytatja! 

10 

II Vállalkozás helyi beágyazódottsága 10 pont 

 

A támogatást igénylő székhelye/telephelye, őstermelő vagy 
adószámmal rendelkező magánszemély esetén életvitelszerű 
lakó- vagy tartózkodási helye a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén van 2019.01.01. napját megelőzően 

10 

 

A támogatást igénylő székhelye/telephelye, őstermelő vagy 
adószámmal rendelkező magánszemély esetén életvitelszerű 
lakó- vagy tartózkodási helye a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén van 2020.01.01. napját megelőzően 

5 

 

A támogatást igénylő székhelye/telephelye, őstermelő vagy 
adószámmal rendelkező magánszemély esetén életvitelszerű 
lakó- vagy tartózkodási helye a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén van 2021.01.01. napját megelőzően 

0 

III. Fenntarthatóság 10 pont 

 Bemutatásra kerül a projekt megvalósítása során elérni kívánt cél. 5 

 

Ismertetésre kerülnek a tárgyi eszközök/ immateriális javak, 
végzettségek és engedélyek szükségesek az új 
termék/szolgáltatás/tevékenység folytatásához. Részletesen 
kifejtésre kerül, hogy ezek közül melyekkel rendelkezik már, és 
melyek azok, amelyeket a projekt megvalósítás időszaka alatt 
kíván beszerezni. 

5 

IV. Költséghatékonyság 5 pont 

 
Részletesen bemutatásra kerül, hogy a projekt megvalósítása 
során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve. 

5 

V. Innovatív tartalom 5 pont  

 
Bemutatásra kerül, hogy a megvalósítandó fejlesztés kapcsán 
milyen, a vállalkozás számára innovatívnak tekinthető beruházás 
valósul meg!  

5 

VI. 
 

Lokális multiplikátor-hatás 

 

15 pont 

 Bemutatásra kerül, hogy a beruházás vonatkozásában legalább 
egy költségtétel vonatkozásában a Kertészek Földje Akciócsoport 

15 



 

 

 

Egyesület illetékességi területén székhellyel/telephellyel 
rendelkező vállalkozótól van nyertes árajánlata (Orosháza 
belterülete nem tekintendő a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület illetékességi területének) 

VII. 

Árbevétel alapú üzemméret 

Nettó árbevétel arányos beruházás (az igényelt támogatás ÉS a 
támogatást igénylő utolsó lezárt két üzleti évben elért  

legmagasabb árbevételének a hányadosa) 

10 pont 

 0-49,99% 10 

 50,00-94,99% 5 

 95,00%- 0 

Összesen: 65 pont 

 
 


